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1ΠΠΟΚΡΑ4ΤΟΥΣ «Φ0βΙΣΗΟΙ κά 

Γ141ΗΝΟΥ ἍΕΙΣ 4ΑΥΤΟΥΣ 

ΥΠΟΜΝΗΜαΊΤ4. 

Εά. Οµαξ1. ΙΧ. [45.1 ἳ Ἐά. Βα[, , (900.) 
ας 

[516]. (200) Ἐν τῇσι λειεντερίησιν ὀξυρεγμίη ἔπιγι- 

Ἱ  φομένη μὴ πρότερον γινοµένη σημεῖον ἀγαθόν. 

“Η λειεντερία ταχεῖα διὰ τῆς κοιλίας καὶ τῶν ἐντέρων 

διεξοδὀς ἐστι τῶν ἐσθιομένων τὲ καὶ πινοµένων, τοιούτων 

ὑποχωρούντων ὑποῖα κατεπόθη. συντομώτερον ὃ᾽ ἄν τις 

ΗΙΡΡΟΟΠΑ' ΤΙΣ ΑΡΗΟΗΙΡΝΠΙ ΕΤ 

ΙσΑΕΕΝΙ Τν το ΟΟΜΜΕΝ- 

ΤΑΠΙΠ. 

ιβ 

1. ἀιμιγηῖς Πἰεπίεγῖις [ Τιοίις αοϊαμς οι ῥγίμς πουι επεῖ-- 

εἰι οδοτίαιμη, [πια δοπµπι ε[. 

Ἰπεπίετία οε]ει εβ ρες νεπίχεπι εἰ Ιπίε[ίπα ἴππι ε[οιι-- 

Πεπίοχωπα ἴππι Ροία]επίογαπι ἰγαηδίμδ, 4υα ἱα]ῖα ἆε]οἴ-- 

πχ, φπα]ία ἀενογαῖα {αεχτε. ΘΟτοά Π αιῖς 1ρίαπι Ὀχγενίας 
ΟΛΙΕΝύ5δ ΤΟΠ. ΧΥΙΙ Τι Α 



9 {ΠΠΟΕΡΑ4ΤΟΣΣ 4ΦΟΡΙΣΠΜΟΣ 

Εά. Οµατῖ. ΤΧ. [245. 2438.] Εά. Ῥα[. Ῥ. (200. 505.) 
αὐτὴν ἀφοριζύμενος εἴ- [3246] ποι σιέρησεν πέψεως, οὔτε 

ἱκατὼ χροιὰν οὔτε κατὰ σύστασιν ἢ ὀσμὴν ἢ ὅλως ἠνειναοῦν 

ποιότητα (901) γενομένης ἐν τῇ γαστρὶ µεταβολῆς σιείων.' 

ὠνομαάσθη δὲ τὸ πάδος οὕτως ὑπονοησάντων τῶν πρώτως 

Θεμένων τὴν προσηγορίαν αὐτῷ διὰ (λειύτητα γεγονέναυ 

τῆς ἔνόον ἐπιφανέίας τῶν ἐντέρων, δι ν οὐκέτι αντιλαμ- 

βάνεται τῶν ἐμπεριεχομένων ἐν αὐτοῖρ, ὡς ἂν ὅτε κατὰ φύ- 

σιν εἶχε τῇ τραχύτητι κατεχόνιων αυτά. πολλὼ μὲν οὖν 

καὶ ἄλλα τῶν πρώτως ὀνομασάντων τὰ πράγματα δίκαιον 

ἐπαινεῖν, οὐ μὴν ἐπί γε ταῖς λειεντερίαις ἀποδέχομαι τοὺς 

ἄνδρας, ἀγνοήσαντας ὕτι τῆς γαστρὸς αὐτῆς έργον ἐστὶ περι-- 

πιύσσεσθαί τε τα σιιία ἓν τινι χρόνῳ, ὡς σφιγγούσης τε καὶ 
κατεχούσης αὐτὰ καὶ αθις ἀδεῖν κάτω καὶ ὡς ἡ κατὰ τὴν κύ- 

σειν γίνεται στραγγουρία, μὴ περιμενούσης ἀδροισθῆναι τὸ 

οὖρον, αλλ εὐθὺς αποτριβομένης αὐτῆς ἢ ὡς δακνῶδες ἢ ὧς 

ῥαρῦνον, οὕτω ὃν καὶ κατὰ τὴν γαστέρα αἱ ταχεῖαυ διέξοδου. 
. 

ἀεβπῖγε νε]ῖ, ἀῑοετεί οοο(ϊοπῖ Ρρεϊναίοπθπι ε[ο, πα] 

Ώθηιε [εομπάιπι οοπβ[ιοηίῖαπι πεαθ {[εοιπάππι οὀ]ογεπι 

αἱ οἀοτεπι ααἲ πα]ίαπα αἰίαπι οπιηίπο αμα ἰαίειη ἵπ νε-- 

{τ]οι]ο. οἴβογαπι ΠιπίαΙΙοπθ {[αοία. ᾗἹα νετο ΠΙΟΤΡΙΦ ο 

αρρε]ἰαίας εί εκ παπί μας 11 οαὶ Ῥγίναη 1ρῇ ἴα]επα 

αβρε]]αιίοπεπα ἹπιροΓαετηπέ, ῥρτορίεν Ππίεγίογῖο ΠπεβΙπογαπα 

{αρεγβοίεῖ Ἰαενίίαίοπι Πετὶ, οὗ παπι ποη αππρ]ήι Τρία 

τεἰ]πθαυί 1π [ε οοπἰεπία οἴρετία, {[εά οεἰογγῖπιε Ρργαρίες- 

Ιαβί Επαπί; αμα[ νετο [αα, απ Γεοαπάιπαι παϊυταπι [6 

Ἠαβεδραπί, α[ρεγίίαίε 1ρία τεπεγεπί, Όσιπι Παφιε ἷπ 

πηιι]11 αἱ] «ος Ἰαμάαπάος 46(απ Πἱ οι ργίπππι τεβ 

Ἱπιρο[αεταπί ποπιῖπα, 1π Πεηεγία ἵαπιεπ 605 νἶτος ΠΙΙΠΙΠΙΕ 

Ῥτοβαγε Ῥοΐυπα, α παπι Ίρβας νεπιγ]οα]ϊ πιαπς 6[[ε Ίρπο- 

τανεχῖηέ, οἶθος οἰτομπιρ]εοίῖ απί ἔρ[ος οοπγϊπσοπἆο α11ὸ-- 

ἀαιη {επιρογθ τεΙΙπεγε γΗγΓαςαθ ἀεοι[απι ρτορεί]ετε, Εί 

χαχ{18 ααεπιαἀπποᾶαπι ἵπ νε[ίσα Πε υγῖπας Π]Ποϊάίααι ρα- 

Πεπίευ ποη {εγεπίθ υσίπαπα οο]]Ηρί, [εὰ Παίΐπι αξ πιοτᾶεα- 

1επ1 απί οταναπίεπι εχρε]]επίε, Ώο αἲ ἵπ νεπίτίου]ο οείθ- 
3 : 



ΚάΙ ΓάΛΗΝΟΙΣ ΕΙΣ ΤΟΙΣ ΥΣΠΟΙΜΝΗΜΑΤΙΗ. 8 

Εά. Οµατι, ΓΣ. [21.1] ΚΕ. Βα[. Υ. (50.) 
|) αὗται γὰρ αἱ αἰτίαι κοιναὶ ἁπάσης εἰσὶν ἐκκρίσεως. ἃς 

εἴπερ οἱ πρῶτοι θέμενοι τοὔνομα τῷ πάθει λειεντερίαν ἠπί- 
σταντο, τὴν μὲν περὶ τῆς λειύτητος . τῶν ἐντέρων ὑπόνοιαν 
οὐκ ἂν ἐπήνέσαν, αντ αὐτῆς δὲ τὴν ἀθῥωστίαν τῆς γαστρὸς 

ὕλης καὶ τῶν ἐντέρων Πτιάσαντο ὃν ἣν αἰτίαν βαρυνόμενα 

ταῦτα τὰ μύρια πρὸς τῶν καταποθέντων ἀποτρίβεται διὰ 

ταχέων αυτα. δυνατὸν δέ ποτε καὶ διά τινας χυμοὺς δα-- 

κγώδεις ἐπιπολῆς ἑλκωθέντων αὐτών γενέσθαι τὸ πάθος, εἰ 

καὶ μὴ µεγάλως πἐπὀνθοι τὰ τῆς δυνάμεως, ἀναγκαῖον γάρ 

ἐστι καὶ τὀτὲ διεξερχοµμένων τῶν σιτίων ἀνιώμένα τὰ ἡλκω- 

μένα προωθεῖν αἰτὰ κάτο καὶ πέμπειν ἂἀφ ἑαυτῶν ὅτι 
τάχιστα. τούτου δὲ διὼ πάντων τών µορίων γενοµένου τό 
τὲ τάχος ακολουθήσει τῆς διεξόδου καὶ τὸ μηδ᾽ ἀρχήν 

τινα πέψεέως εἰληφέναι αλλὰ τῇ μὲν τοιαύτη λειεντερίᾳ 

δήξεως τινος αἴσθησις ἔσιαι. τῇ δὲ ὃι ἀρῥωστίαν τῆς 

κατὰ γαστρὸς καὶ τὰ ἔντερα, χωρὶς ἁπάσης ἀνιαρᾶς αἰσθή- 

σέως γίγνεσθαι τὴν ὑποχωρησιν. ὑπάρχει δέ τυ τοῦτο διά- 

γε οἱραγίαγαπι γοπβίας, ἩΗΙ οεπῖπι {[ιππῖ ΟΠΙΠΙΙΠΙ 6Χ0Γ6-- 

Πο παπα. ΟΟΠΙΠΙΗΠΘΡ οαυ[ας; φας ΠΠ 11 [οἰνι[Πειε ααὶ ρεϊπιί 

Ἰυῖο αΠεοιμῖ Πεπίθγίας ΠΟππεπ ἸπζΙάεγιαπί, Ίαίεπι 4ε εα 

πίεβίπογαπι Ἰαεν]ίαία ορίπίοπεπα Ἱπιρτορα[Πεπί, ας ε]ιθ 

ν]οα ἰοἱ115 νεπίγ]οιΙ αἳ ΙΠίεβίπογαπι Ιπιρεο]]Ηἰαίεπη οαιι- 

{πι Παια[Πεμί, οὗ πα θε οογροΓῖ8δ ρατίες οἱρῖς α[απι-- 

Ρις συαναίαα 1ρ[ο οἰιΗπιε Ρτορε]]απί. Ροϊεβ εἰίαπι Ἱπ- 

Ὁ αογά απ αιογπάαπη ἨΠΙΟγΗΠΙ πιοτααοἰἰαῖο οἱ αογ]πιοπῖα 1π 

{αρεγῇβσῖε εχι]οεγαἰῖν ἀπίεβΙπΙθ Ίαεο αΠεοίίο αοοἰἆετε, 

εἰἶαπι[ι ν]γες 1ρ[ογΙΙΠΙ ΠΟΠ ΠΙᾷΡΠΟΡΟΤΕ Ιαρογθοηί. ἜΓιπι επίπα 

ηθοε[[αγίιπι {μεν, αἱ ρεγπεαη μις οἱιρῖς ρατίες εχι]οε- 

ταίας ἀοἱογειη 1η{εγαπί, ἀίιε ἰάεο «εοτ[απι Ίο Ρτορε]- 

Ἰαηί εἰ α [ο ἐρί α1απι οἱ πιο οπηΜἱαΠΕ, ᾳπο Ρε οπΠΠθ5 
Ραγίες {[αοίο ἰαπία [εφπείιγ ταπβίης οε]εγίαδ, αἱἲ παπι 

Πεί οοοἰ]οπῖ τιἰπιεπίαπι,.  Ύδταπι ἰα] Πεηίετίας ΠΠΟΥΓΙΙ6 

ου]ακάασι {εη[ις 1ηεγὶί. ΤΠ θα νεχο φ1ιβε ρτορίεγ νεπίτ-- 

ομ]1 αἱ Ππιε[Ιπογαπι Ἱπρεοϊ]]αἴεπι αςοοΙάΙξ, οἴἴτα ΟΠΙΠΘΠΙ 

ἀο]οτῖ Γεπ[απα Πεπί ἀε]εοίῖομθ ΟὉείετιπι Ἠοο ΠΟΠ ρ8χ- 

Α 2 



4 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ 4ΦΟΡΙΣΜΟΥ 

Ε. Οματῖ, ΙΧ. {[216. 1 Εάά. Βα[ι γ. (304:) 

φορον οὐ μικρὸν τῇ ἑτέρᾳ τῶν λειεντεριῶν. { μὲν 7ὰρ ὑπὸ 

δριµέων χυμών ἐξεσμένης ἐπιπολῆς τῆς τε γαστρος ὅλης 

καὶ τῶν ἐντέρων /ιγνοµένη, εὲ μὲν ἡ κακοχυµία παύσαιτο, 

τάχιστα θεραπεύεται διὰ τῶν στυφόντων ἐδεσμάτων τὲ καὶ 

ποµάτων. εἰ δ᾽ ἐπὶ πλείονα παραμείνη χρόνον, εἰς δισεν- 
τερίαν μεταπίπτει. ἡ δὲ δι αθῥωστίαν της καθἐκιικῆς ὃδυ- 

νάµεως ἐπὶ δυσκρασίᾳ μὲν πάντως ἐγγίνεται, τοι ὃ᾽ αὐ- 

τῶν ἐστι τῶν σωμάτων διάθεσις ἔξιν ἤδη τινὰ ἔχουσα δύσ- 

Άυτον ἢὴ διὼ χυµόν τινα περιεχόµενον ἐν τῇ κοιλίᾳ καὶ τοῖς 

ἐνιέροις, εἷρ δὲ ἐκ τούτων τῶν γυμῶν ἐστι καὶ τὸ φλέγμα. 

διὸ καὶ ὀξεῖαι τοῖς κάµνουσιν ἐρυγαὶ συμβαίιουσιν, ἂς ὄξυ-- 

ρεγµίας ὀνομάζουσε, γινοµένας καὶ χωρὶς φλέγματός τινος 

ἐπὶ ψυχροτέρᾳ γαστρί, μαΐ τισί γΣ τῶν λειεντεριῶων, ὅσαυ 

διὼ ψυχρότητα γίνονται, συνεισβάλλουσι μὲν ὀξυρέγμίαι, πε- 
θιουσών δὲ παύονται. κατ ἀρχας μὲν γὰρ ὀλίγον τιν 
χρόνον ἐν τῇ γαστρὶ μένει τὰ σιτία, προϊόντος δὲ καὶ ἔπαυ-- 

Ἑανομένου τοῦ πάθους οὐδὲ τοῦτον. ἐφ οἷς μὲν οὖν ὁλι- 
γοχρόνιός ἐστιν ἡ μονὴ γίνειαί τις οἷον ἄρχὶ πέψεως καὶ 

ναπι «υοᾷἆαπι ε[ι πἰίααε Πεπίετίαγαπι «ἰ[οτίπιεπ. ΊΝαπι 

ᾳὖαε αἲὖ Ἠαπιοταπι Πί αογ]πιοπῖα {οίῖας νεπιτίοιΙ εἲ ΙΠίθ-- 

ΠΙποτιπι αὐταία [αρετβοῖε, Παπίάεπι Ἠωπιογαπα ῬταντίαΒ 

οε[[ανετΙέ, αἀΠγιήσεπίίρας ἔαπι εἀα] ἔαπι ροῖίρας οἰ[- 

ἤπιε οιΓαϊΠγ. Φὶ ΥεΓΟ Ἰοηβίογτε Τεπιροτε Ῥρετ[ενετεῖ,, 1π 

ἀγ[επιεγίαπι ἱπαπ[ς ππἰαίατηιθ. ΑΕ φπαθ Ρτορίες τεῖεη- 
ἴτιοῖς {αου]ίαιϊΙ Ἰπιρεοϊ]Ηαίεπι Πἱί αἳ ἹΠπίοπρετίε ῬΡίαπε 

οοποϊΠαίαν, ᾳπαε νε] ἱρίοταπι οογρογαπι ἀ[ρο[ῖο ε[ι αἰῖ- 

απειπα Ίαπι Ἰαβιίαπα [οἱαία ἀἰ[μείεπι ποῃπ [εηαπία νε οαπαε 

Ῥτορίεγ Ἠιππογεπι αἰἴααεπι 1π νεπί]ομἰο αἴφαε Ππίιεβιηῖς 

οοπίεπίἁπα εγεπῖῖ, εκ αιῖρας Παπιοτίθας απας ε[ί ρηαῖία, 

αἳια αερτοίαπ μας αοἰάὶ τοῖς εγεπΙαΠΕ, αιιαδ οχκγτερηιῖας 

αρρε]]ιαπί, εἰϊαπι οἴίτα Ῥριπ]ίαε οπ]ακάαπι οοΓ{ογ[Ίαπι 

γεηπίοιι]ο ΓΠἱβιάίοτε οῬοτία. ΕΙ [απε ουπι απ]ρηδάαπι 
Ἠεηίεγι]ς εκ {ΠὶρϊΦΙἰαίε οτίαπι ἀποεεπίίρας πα Ἰπναάαπε 

4οἷάϊ χιοίως, [εά ἴεπιροτί Ρτορτείῖα οε[απί.  Ίναπι ϱρος 

Ιη]ί]α εχίσαο ᾳποᾶαπι ἴεπιρογε οἶρί ἵπ νεπἰγῖοπ]ο γοιίπεῃ-- 

αγ; Ῥτγοεεάεπίο απίεπι αἴᾳπε αἱοίο ΙΠΟΙΡΟ, Ἡε Ἴσο φπ- 
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διὼ τοῦτο αποτυχία. µμἐμαθήκαμεν δὲ τὰς διὰ ψυχρὰν αἲ- 

τίαν ἀποτυχίας τῆς πέψέως ὀξυρεγμίαν [517] ἐργαδομέ- 
νας. ἐφ οἷς δὲ οὐκ ἄθχειαι πέτιέσθαυ τὰ σιτία τὴν αρ- 

χὴν, οὐδὲ µεταβολή τις αὐτῶν γίνειαυ κατὰ ποιότητα, ὥστε 

οὐδ” ὀξυρεγμίαι, πλὴν εἰ μὴ φλέγμα καὶ μάλιστα ὀξὺ πλεο-- 

γάδοιτο κατὰ τὴν γαστέρα. διὰ τοῦτ) οὖν ὁ Ιπποκράτης 

οὐχ ἁπλῶς εἶπε τὴν ὀξυρεγμίαν σημεῖον ἀγαθὸν εἶναι ταῖς 
λειεντερίαις, αλλὼ πρώτον μὲν ἐν ταῖς χρονίαις προσέθηκεν, 

ας ταῖς γδ ἀρχομέναις, ὥς εἴρηται, συνεισβάλλει πολλάκις, 

εἶια πρὀσθεν οὐ γινοµένη, φησίν. ὕσαι γὼρ ὑπὸ φλέγμα- 
πὸς καταφύξαντος την γαστέρα γἰγνονται λειεντερίαε, σὐνὲ- 

στιν αὐταῖς ἡᾗ ὀξυρεγμία διὰ πανιὸς ὥς τι σέμπτωµα. ταῖς 

μὲν οὖν μήτε αἀρχομέναις ἔτι μήτε διὰ φλέγμα γινομέναις 

οὐ σύνεστιν ὀξυρεγμία, γιγνοµένη δὲ ποτε σήμαίνει δια- 

µένειν μὲν τοσοῦτον δη χρόνον ἓν τῇ γαστρὶ τὴν τροφὴν 

ὥς ἀρχῆὴν μεεαβολῆς λαμβάνειν, ἀναμιμνήσκεσθαυ δὲ τῶν 

ἄεπι αοοῖᾶῖ,  Ὁρι Ισίίας ἵπ νεπἰτῖομ]ο Ῥγεν] εΠ οἵρῖ 

Ίποτα, ἴτπι ᾳπαεάαπι Πῖ οοοΙοπῖς Ιπομοαίϊ1ο, Ῥγοϊπάεφἁε 

ε]ασάεπι {γαβταίιίο, Ίο αιίεπι α ΓΓὶσιάα οαη[α Ρρτο[εοίαθ 

οοε[1ομῖς Γα[γαίῖοπες τισ αεῖᾷο Εἰσπεγε Ι41οΙΠΊή5. ΤΠ 

αὐῖρας απίοπι Ρος Ππῖτα οί πα]]απι [ΠαρεαΠί οοςΙ{ομῖ τι- 

ἀἴπιεηίπη ημ]ία 4ποφπο Πί Ἱρίογτααπι Γεοαπάιπι οἰΠαἰία- 

ἴεπι πηπίαίΙο, αο Ρεοῖπά6 πεπε τηοίμς αοἰἀας, ΠΙΑ ρημ]ία 

εαφ!ιε ροι[Ἡπιαπι Ἱπ νεπιγίοι]ο εχαρεχεί, ΄ Ῥγορίετεα 

Ἡιρρουταίες Ἱπ Πεπ[ογϊ]ς αοἰάπι τασίαπι Ῥοπαπι. Πσπαπα 

ε[ζε ποη. αὐ[ο]αῖο ρτοπιποϊαν]ί, νογαπα ρΥ ήπια 1π ἁλαίασ- 

ηῖς αἀάτάί: παπα ΠΠ Ἰποῖριεπρας, ταί ἀῑσοίαπι εΠ, [αερθ 

Επ] ᾿αοῑάΙ τιοίας οῬοπ]απίασ, ἀεῖπάε ααἲ Ῥνίας, Ἱπαπ, 

ποη εχΗἰεταπί. Όπαςο παπιαπε α ρΗυία νοπιγσα]απα Υ6- 

{]ρθγαπία Βιπίε Πεμίετίας, [εππρεγ οἶπι 1ρ[5 ἵαπαπαια ΓΥπι- 

Ῥίοπια. ααοἀάάαπι οκγγεσπιῖα ε[.  Όππι 1] αδίίατ Ύααθ 

ηεηιο εἰἴαπυπιπι ἀποῖρ]απῖ, πεπε α Ρἰαϊϊα Ῥτουγεδπίατ, 

ποἩ [απ αοἰᾶἶ ταοίας. δί οπαΠάο νετο Παπί, ἰαηίαπι 

Ίαπι ἱεπιροχῖ εἴραπι Ίπ γεπίγ]ομ]ο Ῥεσπιαπετε, ο ποαά πι-- 

τα οπῖς Ῥχϊποιρίωπι οοπ{Γεημαπίατ εἴ παίαταπι Γαοτπι οΡρε- 
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” ᾿ / . -” 

οἰκείων έργων τὴν φυσιν. ἐμοὶ μὲν ἱκανώς, ὡς νοµίζω, πε- 
- κ. / 3 ο 

πλήρωταυ τὰ τῆς ἐξηγήσεως. εἰ δέ τις ἐπιστημονικώς ἐκμα- 

Φεῖν βούλεται τὰ κεφάλαια τῶν εἰρημένων, ἐν μὲν τῇ τῶν 

φυσικῶν δυνάμεων πραγµατείᾳ περὶ τῶν τῆς γαστρὸς ἔχει 
δυνάμεων ἀποδείξεις οὐκ ὀλέγας, ἐν δὲ ταῖς τῶν συμπτωµά- 

των αἰτίαις περὶ τῶν ταχέως ἀποκρινομένων ἁπάνιων. 
ἐπεὶ ὃ᾽ ᾿Ερασίστρατος ἔν τῷ δευτέρῳ περὶ κοιλίας κατεψεύ- ϱ ᾧ, δευτέρς . 

μά « -” ) ’ .. , 

σατὸ τὲ τῶν ἑαυτοῦ πρεσβυτέρων, ἐταραξέ τὲ καὶ συνέχευ 

τὴν ἔννοιαν τῆς λειεντερίας, ἄμεινον ἐἶναί µου δοκεῖ καὶ 

ταῦτα προσθεῖναι, καὶ πρὠτά γε αὐτὴν τὴν ᾿Πρασιστράτου 
παραγράψαι ῥῆσιν ἔχουσαν οὕτως" περὶ δὲ τῆς καλουμένης 

Λειεντερίας ῥητέον. οἳ ΄ μὲν οὖν πρὀτερον ἰατροὶ εἰς τρία 

µέρη διῄρουν τὸ πάθος, λειεντερίαν, δυσεντερίαν, τεινεσμόν. 

καί τινες μὲν ἐν τοῖς ἐκκρινομένοις τὰς διαφορὼς του πά- 
Όους θεωροῦντες καὶ λέγοντεο. ὅτε μὲν γὰρ αἱματώδη τὲ 
καὶ µυξωδη προχωροίη τὰ ἀπὸ τῆς κοιλίας, τότε μὲν δυσεν- 

/ κ ’ , 1. 3 κ. ὉὪ π ν / 
τερίαν τὸ παῦθος ἐκαλουν. εἰ ὃ ἄπέπτα εἶεν τα διαχώρου- 

μένα, μὲμιγμένα δὲ τοῖς αἱματωδεσί τε καὶ μυξώδεσι, λειεν- 

τα τεπαϊηϊ[οῖ Πασπ]ῃοαδα. Αίαπο πηϊμῖ ν]άεος αᾳἩαο αἆ 

{οχι εχριἰοαἰῖοπεια Γροοίαπί, οα [αἰῖς εχρ]εν][ε. δὶ 

αιῖς αὐίεπι ΘΟΓΙΠΙ ϱµαε ἀῑοία Γαπί οαρίία [οἰεπίοτ ἀῑ[εεγο 

γεἰῖΐς, 15 ΙηΠ ορετο ἆε παϊαταδιας {αοπ]{α δις εἳ ἵπ Πχ] 

4ε [Ὑπιρίοπιαίππα σα [15 οπιπίαίη αιιαε οεἰεγ]ίες εκοεΓΏΠ-- 

ία εχρ]εκίας οαμ[ας Ἠαδεί. Οιοηί8πι γετο Ετα[γαίη 

{εοαπάο ἆε νεη!γίοι]ο [αρογίοταπι πεάίοοταπι αμοϊοτία- 

ἴαπι απιεη/ή{ις: ε[ι 4ο ἀα Πεπίετία Ποίίοπεπι ἑγρανίί οοἱΙ-- 

{αά1ίᾳ16, πε] ε[ε πημῖ νΙ[απι εβ Ἰαςο εἰίαπι {πρεγαί-- 

ἀενα, αο Υπ ἀρβας Εγαββγαιϊ ἰεπίυπι Πα [ο Ἠαβεηίεπα 

[ιῬ[οτίθετε: ἆε ἰἰεπεεγτία νοεαια ἀῑσεπάμπα εἰ, [μρετίογες 

επῖπι πιεαἰοὶ ἵπέε[ίπογμπα α[γεοίμπα ἵπ ἴγες ῥαγὲες ἀίνι[ε-- 

ΓΙΜΕς [επιεγίαπα, ἆγΓεπιεγίαπι εἰ ἐεπε[πμπα. «ιφιε εἰ Πὶς 

ποππιμὲ ἵπ ἐρ[ς επογειίς πιογδὶς ἆῑ[εγεπιίας [ρεειαέες αἰ- 

οµπῖ. Όωμμπα επίπα επ αἶνο εἲ εΓμεπία εξ ππμεο[α ργοάειηέ, 

{μπι Ίιμπο α[}Γεοιµτα ἀγ/επιεγίαπα φοζαδαπε; [ νετο φµαε 

επεετπιωίµγ, οΓμάα ᾖ[μεγίπεν [εὰ ογμεπεῖς εἰ πιµοο[ι ρεγ-- 

πηίωία ἰἰεπιεγίαπα, ΘµµΤη υεγο δι]ίο[α [απβιϊποίεπεις αἴφιμα 
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τερίαν, ὅτε δὲ ὑπίῃ χολώδεα τοῖς αἱματώδεφν καὶ μυξώδεσε. 

μεμιγμένα, τεινεσιιὸν προσηγύφευον τὸ πάθος. ταυεὶ μὲν 
οὖν ὁ ᾿Βρασίσεραιος εἶπεν, οὐκ οἶδα τί δύξαν αὐιῷ προσ-- 

θεὶς τοῖς ἀπέπτοις διαχωρήμασεν αἱματωδὴ τέ καὶ μυξώδη. 

τοῦιο γὰρ ουδεὶς προσέύλχεν οὔτε τῶν κατὰ τὸν αὐτὸν 

αὐτῷ γεγονότων Ἰρύνων ἐπιφανέστατων, οἷαν Φιλύτιμος, 

"Ηρόψιλος, «Ἐύδημος, οὔτε τῶν µὲτ αὖὐιον γενομένων τες 

ἄχοι τῶν γἑωτέρων τούτων τῶν περὶ τὸν. “ρχιγένην, οὐ 

μὴν οὐδ', ὡς αυτὺς εἶπεν, οἱ πρόεεροι ἑατροὶ, τουτέσιιν ὅσοι 

πρεσβύτερου τῶν ᾿Ερασιστρώιου χθύνῳν. «ιοκλῆς μὲν γὼρ 

ἐν τῷ περὶ παθρυς αἰτίας Θεραπείας βιβλίῳ ταῦτα γράφεν' 

τὸ δὲ τρίτον γίνεται μὲν ὡς τὰ πολλα ἐκ δυσεντερίος, κα- 

λεῖται δὲ λειεγτερία. ἔπεται ὃ᾽ αὐιῇ καὶ διαχώρησις ἡγρὼ 

καὶ αἀφρίζουσα καὶ ωὠμὴ καὶ πολλὴ καὶ ταχεῖα μέτα τὸ 

πιεν καὶ φαγεν. Ιραξαγόρας ὃ᾽ ἐν τῷ δευτέρῳ. τῶν 

συνεδρευόντων τοῖς δὲ λειενιτερικοῖς, φαὶν, ἐπειδὴ ὄλισθον 

ἔχει τὸ ἔνιερον καὶ οὐχ ἥκιστα τὸ πὲρὶ τὴν νῆστιν, ἀνάγκη 

ταχέως Φφέρεσθαι τὰ ἀπὸ τῶν σιτίων διαχωρήµατα. εἶθ᾽ 

ἑξῆς ὅτι τοῖς ταχέως ὀδιεξερχομένοις αναγκαϊῖὀν ἐστιν ἀπέ- 

ημοο[ις ρετηιϊα ία [μζεμηὲν Τεπε[πιμπα α[Γεοιμτη αρρε[ἰαδαπε, 

Ἠαεο Ἱρίις Ἐτα[[γαἰωυς ρτοἰμ]!, πο[οιο ατα ἀποίις ορί- 

Ἠ]οπε οι] ἀε]εσοπῖριιδ ππποοία εἰ οτιεηία αἀάἰ εντ. 

Ηοο επῖπι πη]]ης αρροβιηῖ, Ἠθηε ϱογΩτ) οἱ φάει ἴθπι- 

Ροσίρης εἰαγαεγα! μπεο]οἳ, φπαίες ΡμΙ]οιΙπιης, Ηενορ]η]1β. 

εἰ Επάειηδ, Ἠθη1Ε ϱοΤΗΠ οἱ ροβεγί αὀμ[ηαο τεσει]ουες 

1ο Ατοησεμῖς [εοίαίογες εχΙΠἱεγιπ!, [εὰ πεο φαοὰ τρία 

ἀῑοῖί πωοΦΙογΙΠΩ ΓαρογίογΏπῃ, Ίου εΠ εογυπ} απ απίο Εγα-- 

ββγαϊ [εει]ωπι Γπετι!, ας α[ὔγηπαν,  Ὠϊος]ες [Πα] 

ἆσπι. 1π Ίρτο ἆε οαµ[αε ΠΙΟτΕΟΙ οιιταίΙοπε Ίαες [ογ1β1ῖ: 

ἐεΓΙῖιπι 1ΠΟΓΟἱ Φεπμς ρίεγμτπφμε ἆγ/[επι εγίαπα εποϊρίε, νο- 

εαἰµγ αμ-επη ἰιεπιεγία, απ [εφ Πωπιῖάα, [ρμηηα1ς, 

ετκᾶα, Ἱπμ[ία οἱ οἴια αἲ αἆ[μπιριο εἶδο. ας ῥοῖι ἄε]εοιίο. 

Γγαχαροτας αὐἱοπι ΠεοΠπίο ἆ4ε Πβη] αἀ[άθιίριις πι: 

Ιἱειεγἰ εἰς ομία ἰωθτίεα [μπε ἱπιε[ίπα, ἱπργίιπαίσφιε Ἰε]μ- 

πμπαι, εἶτο }ειγὶ πεεε[]ατὶο εἰδογμπι ἄε]εειίοπε Ετθείρτθα 
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πτοις εἶναι παν- [518] τάπασιν, ὁ Πραξαγόρας γράφει " 
τὸ μὲν ἰδιαίτατον τοῦ πάθους ἐν τῇ ταχείᾳ διεξόδῳ 

τυθέμενος, τὸ δὲ μὴ πέπτεσθαι τῶν ἐξ ἀνάγκης ἀκολου- 

Φούντων το ποιούμενος. οὐ γὰρ ὕτι παντάπασιν ἄπεπτα 
μένει τὰ σιτία, διὰ τοῦτ ἐκκρίνεται ταχέως, αλλ ὅτι τᾶ- 

χέως ἐκκρίνεται, διὼ τοῦτο οὐδ᾽ ὅλως πέπτεσδαι, καὶ διὰ 

τοῦτο καὶ ἡμεῖς Καὶ ἄλλου πολλοὶ τῶν ἰατρῶν τα- (309) 

χεῖαν διέξοδον ἀπέπτων παντάπασι τῶν σιτίων φαμὲν εἷ- 

ναυ τὴν λειεντερίαν. οὕτως δὲ περὶ αὐτῆς ἐοίκασι γινώσκειν 

καὶ ἄλλοι παλαιοί. ἐν μὲν γὼρ τῷ περὶ παθών “{πποκρά- 

τους, εἴτ οὖν αὐτοῦ τοῦ “Ιπποκράτους ἐστὶ τὸ βιβλίον 
εἴτε ἸΠολύβου τοῦ μαθήτοῦ αὐτοῦ, ταυτὶ γέγραπται περὶ 
τῆς Λειεντερίας τὰ σιτία διαχωρέευ ἄσηπτα, ὑγρὰ, ὀδύνη 
οὐ κινέει, λεπτύνεταυ δὲ τὸ σώμα. δήλονότι παλαιά τις 

ἦν συνήθεια τούτοις τοῖς ἀνδράσιν ἄσηπτα καλεῖν ἅπερ 

ἡμεῖς ἄπεπτα λέγομεν. ἐν δὲ τῷ διαιτητικῷ τῷ ὑγιεινῷ, 

τῷ ἠποκράτευ μὲν ἐπιγεγραμμένῳ καὶ αὐτῷ, τοῖς ὃ᾽ ἆπο- 

Ῥταχκασοχας ἀεῖποερς ΓοηΡῖί: εἰδατία Φφιιαε εἴῑο ρεγππεαπῖ, 

οπΙΠΙΠοΟ ογιάα ε[]ε ορογέετε; θπὶ ππαχῖηᾶπι α[Πεο[]οπῖ5 ϱΡΥ0- 

Ρτϊείαίεπι ἵπ οε]ετί ἀε]εείῖοπιαπι ἰταπδία Πα εἰ φποὰ 

οἳί οοο(Ιοηῖ8δ εχρετίεδ ΡογπιαποαηΕ, αι ἆαπι εογαπα ε[Ποιί 

ᾳπαέ πεοε[[ατίο οοπ/[εφαμία”.  λοπ επῖπι οετία απία ΟΠΙΠΙΠΟ 

ογαάϊ Ῥεγπιαπεηί, Ριχορίεγεα οἴίο ἀε]οιαπίας, {[εὰ απῖα 

οοΏ/Γε[πι εκοεγπαπίασ, ππ]]απῃ ρτορίέτεα οοσίΙοπεΠι [α)-- 

ευΠί, ΌὉιπαπιοβταπα ἴππι Ἠοδ, ἵπα αλ πιεᾷιοί ρ]είθ 

Πεπίἰεγίαπι ἀεβηϊαιας οἴίαπι ε[ῇε οἴρογαπι πμ]]απη Ρτογ/α8 

οοοίἵοπεπι ΠαβεΠΙΙΠπη Ῥεγνα[οηθιπ, Θὶο 4ε 1ρ[ία νεἰεγθθ 

4ποφιε πιεᾷίοῖ Γεπίίτα νΙἀεπίασ: παπι 1π Ἠβτο Ηἱρρουγαίῖδ 

4ε πιογρίς, [νε 1ρβις Πί Ηἱρροοταίί Ἰδει [νε Ρο]γυῖ 

ε]ας ἀῑ[ειρια], Ἠαεο ἆςᾳ Ἱεπίεγία [οπιρία Γιπί: οἰδατία ἀε]ί-- 

εἰμπίμγ ἱπιριιγιάα, ἠμππίάα, ἀοΐογεπι ποπ εοπεϊἑαπεία, εοἵ-- 

Ῥις αμίεπι επεπιαϊγ. ἸΝΙπΙγαπα Ἠ][ος νυ]γῖ Γα1ἱ οοΠη/{αθ- 

ἴμάο Ίαπι οἶϊπι τεεερία αρρε]]απάϊ ἱπιραίπίάα Ύῑαθ 08 

οτιάα εἰ οοο(ϊοπῖ5 εχρετί]α νοσβπιαθ. ΤΠ ΙΡγο 4ποφιο ἆθ 

ν]οία [α]α)εῖ, ααἱ οἱ 1ρίο Ηἱρροοταίϊ αἀ[οπρίίας, Ιοεί ᾳαϊ 
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ξενοῦσιν αὐτὸ, τισὶ μὲν εἰς Φιλιστίωνα, τισὶ ὃ᾽ εἰς ᾿ 4ρί- 

κ . 32 3 ; ευ , , Π 

στωνα, τισὶ ὃ εἰς Φερεκυδην ἀναφέρουσι, γέγοραπται ταυτί. 

«2 

πάσχουσι δὲ τινες καὶ τοιαῦτα διαχωρέει αὐτοῖς τὸ σιτίον 

ὑγρὸν ἄπεπτον, οὐ διὰ νόσηµια, οἷον λειεντερίαν, οὐδὲ πὀνον 

οὐδένα παρέχει. οὗτοι μὲν οὖν οἳ «ἄνδρες ἅπαντες ᾿Ερασι- 

στράτου πρεσβύτεροι, µυρίοι ὃ, ὡς ἔφην, ἄλλοι πάντες κατ 

αὐιὸν τὸν ᾿Ερασίσίρατον ὕστεροι Ίεγονόιες ὡσαύτως τοῖσ-- 

δε περὶ τῆς Λλειεντερίας ἔγραψαν, ὧστ οὐκ οἱδ᾽ ὅ τι πα- 

Φων ᾿ Ερασίστρατος καταψεύδεται τῶν πρεσβυτέρων αἷμα- 

τωδήη καὶ μυξώδη τοῖς ἀπέπτοις μεμίχθαι λέγων ὑπολαμβά- 
νὲιν αὐτοὺς ἓν ταῖς λειεντερίαις. 

- β' 

Οἷσι ὧἴνες ὑγρότεραι φύσει καὶ ἡᾗ γονὴ ὑγροτέρη, ἔγιαί- 

νουσε νοσηρότερον, οἷσι δὲ παναντία, ὑγιεινότερον. 

αἀπ]ίεγίπαπα οεη[εΠί, ποππι]Ι αἆ Ατίβοπεπι, ποππα]]{ αἆ 

ΓΗ Ποπεπα, απϊάααι αἆ ΡΒμετεογάεπι τε[εγαπ!, Ίπεο [ογί-- 

ΡΙ ρα[εηῖ: ἶαεο ποππμµῖ ραμπίμτς εἶδιω εἰς ἀε]ίοινγ 

Πππιάισ πο εοεί5, ποπ ῥτορίεγ πιογδωπα, νεγδὶ ογαιία, 

Πεπίετίαπα, πεφμε αἰϊφμεπα ἀοίοτεπι α[[ετι. Ηϊ απῑάεπι νυν] 

οπιπες Ετα[(ϊταιο Γαπί [επῖογεδ, πι]εφαε αἰ, αἲ ἀῑκι, 

Ίαπι- οἱ Εταβ[ίτα αείαιο Ποτπεταπῖ, {απ απ ροβ θιΙΠη 

Γιεγαπῖ, 1π εαηπάεπι ΟΠΙΠες [επίεηίίαπι 4ᾳ Ἰεπιετία [οτῖ- 

Ῥίετωηί, Όπατε αποᾶ Ἐτα[βταίο 1Π Ππιεμίθπι νεπεγ! ηε- 

[ειο, τί 4ε πια]οτῖρας πιεη]γείατ, ἆππι 1π ]εν]ίαίε Ἱπίθ- 

ΠΙπογηπι οεγπεηία εἴ πιποοί[α εἴρῖδ ΠΟΠ οοοῖς Ρεγπι[οεγῖ 

{επίεπίῖαπι εοτΠ ε[[ε Ργαεάσαῖ. 

1. 

Ομΐδις παγες Πμππϊάίογες παῖµτα [μπε εἲ ωππάίον σεπίεκτα, 

Ἡὲ πποτδο/ίογε ᾗιωιε ναἰειμάϊπε; αἲ θμίῦις εοπιΓατία [ωπε, 

᾿Γαἰμότίογε. 
} 
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Ἐὰ. ματι, ΥΧ. [245. 949,1, 4. ΡΒα[, Υ. (909.) 
Ἰ”ν μὲν ταῖς Σηροτέραις φύσει κράσεσιν οὐδὲν ὅλως 

ἐρεῖ διὼ τῶν ῥινῶν ἐξ. ἐγκεφάλου περίττωµα σαφὲς οὐδ᾽ 

αἰσθητὸν, ὥσπερ οὐδὲ διὰ τοῦ δέρματος ἱδρὼς, αλλ ἡ κα- 

λουµένη πρὸς τῶν ἰατρῶν ἄδηλος διαπνοὴ τὰ λελεπιυσμένα 

τῶν περιττωµάτων ατμοειδῶώς ἐκκενοι. ταῖς ὃ᾽ ὑγροτέροις 

φίσεσιν αἰσθητὼ γίνεται πἐριττώµατα καὶ μάλιστα κατὰ 

τὸν ἐγκέφαλον, ὅτε φύσει ψυχρύτερός ἐστι. ταῖς ὃ᾽ αὐταῖς. 
ταύταις καὶ τὴν γονὴν, τουτέστε τὸ σπέρμα, γίνεσδαί φησιν 

ὑγροτέραν ὥσπερ καὶ ἐν ταῖς ξηροτέραις αναλισκοµένης τῆς 

ὑδατώδους ὁ- [249] }ρότητος, παχύτερόν τε καὶ ξηρότερόὀν 

ἐστι τὸ σπέρμα. τοὺς οὖυ ὑγροτέρους, εἴτ οὖν μιόνον τὸν 

ἐγκέφαλον είτε καὶ τὸ σύμπαν σῶμα τὴν ἔγιεινὴν διαγωγὴν 

οὖκ ἄμεμπτον ἔχειν συμβέβηκεν, αλλὰ κατάρῥοις τὲ συνεχῶς 
ἐπὶ σμικραῖς αὐτίαις ἁλίσκεσθαι, κἂν δι ὑπερώας αυτοῖς 

κάτω ῥέπη τὸ περίττωµα, κακοῦσθαι τὰ ὑποκείμενα φά- 

ϱυγγα καὶ λάρυγγα καὶ τραχεῖαν αἀρτηρίαν καὶ πνεύμονα 

καὶ στόµαχον καὶ }αστέρα καὶ βῆχάς τὲ αὐτοῖς γίνεσθαν 

καὶ δυσπνοίας καὶ συνάγχας, απὲψίας τὲ καὶ διαθῥοίας. 

Φἱοσϊοτίρις παίητα {επιρεγαπεπί] πια]]απι ϱ οετεῦτο 

Ρε; παγες ππαπ]Γεβαπι απἲ [επββί]α εχογεπιεπίαπι ε[]αῖῖ, 

απεπιαάπιοάαπι πεᾳπθ ρεγ οπίθιη [αάος, [εὰ ᾳπαε αβατία 

πιεά]οῖς οι[16 ρεχ/[ρίτα[ῖο νοσαία εχίεπιαία εχεγεπιεηία Υᾶ- 

Ρογῖφ Ίπ[ίατ εναοιαῖ, ἩΗιπιϊάιογίρας νετο παϊισῖς Γεηβδῖ]ῖα 

βιαπῖ εχοτεππεπία Ρργαε[εγίίπιιιο οετεὈτῖ, οιοά παϊίυτα Π{ 

{τιρίάϊμς, Ἠϊς Τρί ρεπΙίηγαπα, ου εβ [εσεπ ἐρ[απι, πα” 

πηἰάΊογεπι ε[[ε ργοπιποῖαϊ, αἲ Ποοϊοτῖρις ααιιοί[α γα πα] ἶ-- 

ἐπίε οχµαυ[α ἔππι οτα[πας απ Ποοία Γειπεπ ει, Οσαῖ 

Ιᾳίταχ Ώνε Γοἱο οεγεῦτο [να ππ]νετίο οογρογε Γαπί Ἠπηῖ- 

ἀἶοτοςδ, Ἠϊ [αἱ1ῦγοπι νΙίαο Παϊππι ας Ἰ]αε[απι Ἠαβοτε πε- 

απειΠῖ; ΥΕΓΙΗΠΙ οΟΠΙΗΙΠΙΟ οαἱαγγ]μῖς Ίενες οἨ οαυίας οοττῖ- 

Ρἰυπίαν. Οποά ΠΠ Ρεν ραἰαίαπι τρ ἆεοτ[απῃ τού απάαπς 

Ἠππιος Γεταίατ, Γαβ]εοίας Ῥατίθς πιαἰο α[ῃοαῖ πεοε[ε εἩ, 

{αυςες, ρυίας, α[ρεγαπι αγἱεγίαπα, Ρ]πιοπεσα, {Ποπ]ας]απα 

εἰ νεηίγεπα, έἔπ[Πες είῖαια Τρ οροσϊσῖ, ἀγ/ρποεᾶς, 4ΠΡΙΠ85, 



Εά. ΟΠατι. ΙΧ. [249.] Γά. Βα[. Ύ. (209.) 

στι ὃ᾽ ὅτε καὶ δυσεντερίας, ὅταν ἀλμυρώτερόν πως γένηται 

ΝάΙ ΓΗ44ΗΙΝΟΣ" ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΡΠΟΜΝΗΠΜΑΤΑ. 11 

ο 3 α/ Ε] ”, ν η » - 

τὸ καταθδέον, ἀναγκαιὀν ἐστιν. εἴρηται ὃ᾽ αὐτῷ καν τῷ 
ερὶ ὑδάτων καὶ τύπων καὶ αέρων βιβλίῳ περὶ τού περὶ 4 ρ ιβλίᾳ ϱἱ τούτων, 

ὥσπερ γε κἀν τοῖς περὶ νούσων τε καὶ παθών. 
{ 

/ 

κ. 

Ι] νά - / ' « 3 ’ ν 3 

Ἐν τῇσι μακρῆσι δυσεντερίησιν αἱ αποσιτίαι κακὸν, καὶ 
.. λ -- ’ 
δυν πυρέτῳ κακιογ. 

«4ἳ δυσεντερίαυ γίνονται μὲν ὑπὸ δριµέων χυμών, ἑλ- 
χώσεις ὃ᾽ εἰσὶν ἐντέρων, ἐν ἀρχῇ μὲν ἐπιπολῆς ξυομένων, 

τῷ χρθόνῳ δὲ βαθύτερα καὶ σηπεδονωώδη τοὐπίπαν ἰσχόντων 

τα ἕλκη, καθ ὃν μάλιστα χρόνον ἡ }γαστὴρ αὐτοῖς συμπᾶ- 

σχουσα βλαπτεται περὶ τὰς πέψεις. ἐπανιοίσης ὃ᾽ αεὶ καὶ 
μᾶλλον ανωτέρω τῆς κακώσεως, ἐπειδὰν καὶ τὸ στόμα συµ- 

πάθη τῆς κοιλίας, ἀπόσιτου γίνονται, τουτέστιν ἀνόρεκτου. 

(Φίγνονταυ μὲν γαρ ἐνίοτε καὶ κατ αρχὰς απὀσιτοι διὰ τοὺς 

συθῥεόντας ἰχώρας ἐξ ἥπατος, ἐφ ὧν έψαμεν ἐξύσθαι τὰ 

ογιάτίαίες, ἀἱαττίοεας, ἀπίεγάμπι εἰῖαπι ἆγΓεηίετῖας, πια 

ἀε[τ]]αμς. πιο [αἱΠογ αποαππιοάο {αεχῖ. ΡΟΥΤΟ ἆε 

Ἡϊς 1ρῇς9 ορίί Ἰμτο ἆ4ε ατα, ]οςῖ εί αηΠῖ5, απεπιαπιο- 

-ἆμπι εἰ 1ρτῖς ἆᾳ πιοτρῖς οἱ α[Πεο[ίριις. 

111. 

{η Ίοηρις ἀγ/επιεγἰῖς οἶδι /α[ιάΐα πια εἳ ΟΙ }εῦτε Ρε- 

[ο αεπιιποϊῖατιῖ. 

Ὀγ/[επίεγίαε οκι]οεγαίίοπες ΓΠαπί Ιπίοβίπογαπι αξ αοιι- 

{16 Ἱάππογίρις {αοίαθ. Ἀλαπι ΙΠΙΠΙο αργα εχίΊπια ϱο- 

τη [αρεγβοίες; ἀείπάε [επιροτῖ [ραιῖο Ρρτο[ηπάίοτα εἰ 

Ῥυίτία Μαδεπί π]σεεγα, 41ο πιαχίπιθ {επιροτθ ΥοπΙγ]ομ Ρε 

οοη/ΓεΠ[απι αΠεοιί οοοἱῖοηε ]αεύ ας, θα ηοχα πιαρὶ5 4ο 

πιαρῖ6 [επιρον [ωγ[ιπι ενεοία [πι] νεπἰγίου]ϊ ο ε[ὶ α[ε-- 

οἰύπα, οἱροβ {αΠΙά1ηΠί, Ίος ε[ πο αρρείαπί,. ΊἈΝαπι Ρε 

ἁρ]τία οἴῖαιη Ππίεγάαπι οἶθαπα ανετ[απίαγ ρτορίεγ ἀε[βμεπίες 

4Ώ Ἱεραίο 1ομογαδ, α αυἶρης ἀπίεβίπα αρταάί ἀϊοεραπιας, 



ιο 

4“0 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ 4Φ0ΡΙΣΙΜΟΙ 

Ἐά. Όμασι, ΙΧ. [219. ο5ο.] ἘΕά. Βα[. . (505.) 
ἕντερα καὶ μάλισθ᾽ ὅταν ὧσιν οὗτοι πικρόχολου, µέρος γὰρ 
αὐτῶν ἐπιπολαξον αναφέρεται πρὺς τὸ στύµα τῆς γαστρός. 

κατὼ δὲ τᾶς χρονίας δυσεντερίας, ὅταν ἐπιγένηται τοῦτο τὸ 

σύμπτωμα, νέκρωσιν δη τινὰ σηµαίνει γεγονέναι τῇ γαστρὶ 

κατα συμπάθειαν, ἐφ ᾗ τελέως απολωλεκέναυ ἄναγκαῖον τὸ 

εἰς τὴν ῥωὴν ἔργον. εἰ ὃ᾽ ἅμα τῇ ἀνορεξίᾳ καὶ πυρετὸς 

ἐπιγένοιτο τῇ δυσεντερία, δυοῖν ΘΔάτερον, ἢ σηπεδων τίς 

ἐστι περὶ τὰ ἕλκη, ἢ ἀξιόλογος φλεγμονή” καὶ οὕτως, ὡς εἴ- 

ρήται, συμπασχούσης ὅλης αὐτῆς δη τῆς γαστρὸς ὀλεθρίως 

ἔχουσιν οἳ κάμνοντὲς. 

δ.. 
Ἰὰ περιμάδηρα ἕλκεα κακοήθεα. 

[060] "Όταν Πιοῦ τας τρίχας ἐκπιπτούσας ἴδης τῶν 
περικειμένων τῷ ἕλκει χωρίων ἢ καὶ τὸ δέρµα λεπίδας 

ἐπιπολῆς αφιὲν, ἴσθι τοῖς οὕτως ἔχουσι μοχθηροὺς χυμοὺς 

ἐπιῤῥειν τῷ μέρει ἀκριβῶς ἀναβιβρώσκοντας τὸ ἕλκος. οὐ 

[Π Ργας[εγΗῖπΙ  Ρἱογοσ]ο]Π Γαθγῖίπί: παπι 6οἵαπα ρατς Γι- 

Ῥειηαίαης αἆ ος νεμίτγ]ομ]Ι εβοτίαν. Τοηρῖγετο ἀγ[ε-- 

Τεγῖῖς ο παπι Ἴοο [Ὑπιρίοπα [αρεγνεπογῖϊ, ᾳπαπάαπι Ίαπι Ῥες 

οοπ/[επ/[απα. νεηϊγίοι]ο πιογΠοα{οπεπί αἀνεη][[ε {πάϊσαἕξ, 

ᾳπα αρρείεπΙΙαπη αβο]ετὶ ΡΓοΟχΥΓας πεοε[ε ε[ι ορια αἆ νἱ- 

ἴαπι Πεοε[ΠαΤΙΙΠΙ. οἱ Ν6ΓοΟ ππα οὐπι Ἱπαρρείεπίῖα ἀγ[ει-- 

{ογίας Γευτῖς αοοε[Πογ]!, οκ ἆπαβις αἰίεγα, νεὶ αἰίατια α]σθ-- 

πΏπα ραϊτοάο νε] Ίπσεμς Ἰπ]αππηα![ῖο αάε[ῖ, αἴααε Τα, ταέ 

ἀἱοί πα ε[Ι, ἰοῖο Ῥες οοπ{[ομ/[απα γεµμίτο α[Πεοίο, Ρεχγηὶοῖο[ε 

Ἰαρεπί αεργοί1, 

ΙΥ. 

Οἰτοιπιρίαῦτα ιἶσεγα πιαϊ]ίσπα [ιηὲ. 

Ο 11. νε] Ρρῖ]ος α οἰγοιπι]θοίῖς π]σοεγί τορίοπῖρας ἆ6- 

Πποχο νει οπίεπι [ᾳααπιι]α5 ο [απηπια ραγίε απηίίεγο ν]- 

ἀετῖς, [ο] το ααἲ πα {ο Παροπί, 196 ρτανος ΜΙΠΙΟΓΕΡ 1η ΡαΓ- 

ἴεπι αῄῄαοεχε, αι νεμεπιεπίες π]οιο εγοάμΠί. Ίο εΠῖπα 
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Εά. ΟΊατι, ΤΚ. 250. ] Εὰ. ῬΒας, Υ. (309.) 
γαρ δήπου τὰς μὲν ῥίξας τῶν τριχών διαφδείρειν δύναται, 

τὸ ὃ᾽ ἠλκωμένον ἐᾶν συγεπουλοῦσθαι. 

΄ 

.- 
” 3 ’ κ ” ο. 

Τῶν ὀδυνέων καὶ ἓν πλευρῆσι καὶ ἓν στήθεσι καὶ ἐν τοῖσιν 

ἄλλοισιν, εὲ μέγα διαφέρουσι καταμαῦητέον. 
᾿ 

ἃ ῃ 5 
Καταμανθάνειν οὐ µόνον χρὴ τὸν ὀδυνώμενον τόπον 

ς ./ 3 3 Ν Ν Δ ’ - 3 ᾿ ᾽ ” ΄ 

ὁποῖός ἐστιν, ἄλλα καὶ τὸ μέγεθος τῆς Κατ αὐτὸν ὀδύνης 
Ε ῃ τ - Π Π ” 

τηλίκον ἐστί. χρῆσιμον οὖν τοῦτο πρὀς τὲ διάγιωσιν τοῦ 
, ΄ ΄ - , 

πἐπονθότος τόπου καὶ πρὀγνωσιν τῶν γενησομένων περὶ τὸν 

χάμνοντα καὶ προσέτι την τῆς ὑὈεραπείας εὗρεσιν ἐν τῆῇ 
- σω -. ” ή - ᾽ 3 ” 

γοῦν πλευρῷᾷ ὅταν ἄλγημα 1 μέγα, πρῶτον μὲν οὐκ ακίν-- 

ὀυνον, είτα καὶ δεραπείας δεήσεται πλείονος. εἰ μὲν εἰς 
- εν σου, , ο» 3 ς . 

κλειν ᾗ ὀδύνη διατείνοι, φλεβοτομίας, εὲ δ' εἰς ὑποχόνδριον, 
͵ η ε ρή4 3 ” κ. " 3 

καθάρσεως, ὡς αὐτος ἓν τῷ περὶ διαίτης ὀξέων ἐδίδαξεν. 
κ. 

οεγτίε ῬΡϊ]οταπι χαᾶϊσεν 6ΟΤΓΓΗΠΊΡεΤΟ απειπίέ εἰ π]οεγαίαπι 

Ίοουιπι ποπ Ῥτο]άρετε οἰσαίῖορ οὑζαοί, 

π. 

Γοἶογες ἕμπι ἰαίεττῃ {μπι ρεειοτὶς οείεγατµππφµε ραγεῖμτη 

Ὅαπι ππμίέµπα αῑ[Γεταπε γρετάί[οεπάµπα. 

Ῥετάϊ[εετο Ποπ πιοᾷο οροτἰεῖ Ίοευπι ἀο]επίεπι αππα[ῖ5 

πι, [εὰ εἰ 1π εο ἀο]οτῖς πιο σι ζ 14 ἵπεια αααπία Πί.  Ἠαεο 

απίεπι ἴππι αἆ Ἰοοί αΏεο[ῖ ἀῑδποίίοπεπα, ἴμπι αἆ ΡΥΔΕΠΟ- 

Ώοπεπα εοτΏπὰ Ύιιῑθ Ἰαροταπίϊ ενεµίπτα Γ[απί ἴαπι ΡΓαε- 

ἵετεα αἆ οιγαΙοπῖς Ἰπνεπίῖοπεπι οοη{εγί. Όσιιπα ΕΓΡΟ 1Π 

Ἰαίετο πιοσηας ἀοΐοι {αθγῖῖ, ῥείπιυπα 15 εἶε ποπ ροίεβ, 

ααῖπ ππεπιῶγαπα οο[ίας Γωζςςίηβεης Υοσαία ραϊϊαίασς Γεοιπάο 

ἨΟΠ νασαί ρεγῖοι]ο; ἀεϊπάε πια]ογε εἴῖαπι Ιπά1ςεί οΙΓαΙοΠ8, 

ΊΝαπι { αἆ οἰανίοπί]θπι ἀοΐος Ρροτιὶραίας, ΥευΒε. [εείῖομθ 

πίεπάωπα εγΙέ», { νετο αἆ Ἠγροςμοπάγίαπι, ριΥραίίοπε, 

αιιεπιαάπιοάσαι 1. Ἠρτο ἆε νιοία αοιίογι 1Ρ{ε. ἀοοαῖ. 



414 ΙΗΠΠΟΝΡΑΤΟΙΣ 4ΦΟοΡιΣΙΜΟΙ ̓  

Εά. Οµασι. ΤΧ. (250. 951. ] Ἐ. Βα[. Ῥ. (309. 803.) 
” ’ ., .”, , 

εἰ μέντοι µέτριον είΠ το ἄλγημα καὶ προσέτι μηδὲ νυγµα- 
- ’ π . Π .. 

τῶδες, οἷόν περ ἦν καιαὰ τὺν ἐὑπεξωκότα, μήτε διατεῖνον πρὸς 

ὑποχόνδριον ἢ κλεῖν, ἐγχωρεῖ καὶ τῶν σαρκωδῶν ' μορίων 

ἐπὶ ταῖς πλευραῖς πεπονθύτων αὐτὸ γίνεσθαι καὶ διὰ τοῦτο 

μήτε κινδυνῶδες εἶναι μήτε μεγάλου δεῖσθαι βοηθήματος. 

οὕτω δὲ καὶ καθ ἕκαστον τῶν ἄλλων μορίων ἐπισκεπτέον 

ἐστὶ τὸ μέγεθος τῆς ὀδύνῃς, οἷον ἐπὶ ν.φρῶν, εἰ τύχοι. τοῦ 

σαρκώδους μὲν αὐτὸν φλεγμαίνοντος, ἔσται βαρεῖα ἡ ὀδύνη, 

καθάπερ αὐτὸς ἐν ἐπιδημίαις εἶπε, τὴν οἷον βάρους τινὸς 
ἐγκειμένου κατὰ ιὸ χωρίον αἴσθησιν ἐπάγουσαν οὕτως ὀνο--. 
µάσας. τῶν ὃ᾽ ἄλλων μερών τῶν κατα τοὺς νεφροὺς πα- 

, δε, ον 5 σα, , ..» , Π , 

σχόντων ὄξεια η οδύνη. λέγω ὃ᾽ ἄλλα µερη τὸν τὲ περιε- 

χοντα χιτῶνα τούτων καὶ τὴν ἔνδον κοιλίαν καὶ τὰς εἰς 

αὐτὴν πἐὲραινούσης (303) αρτηρίας τὲ καὶ φλέβας καὶ 

προσέτι τὰς ἐκφύσεις τῶν οὐρητήρων. οὕτως ὃδ᾽ ἔχει καπὶ 
- “” ” ” ’ {- 

τοῦ ἥπατος, αὐτοῦ μὲν τοῦ σαρκώδους φλεγμαίνοντος ὀδύνη 
’ -- (σε Δ / - Ἀ ” 

γίνεται βαρεια, [55ι] του δὲ περικειµένου χιτῶνος τῶν: 
3 , 2}. - ι] 3 -” δὲ -” ». ; ” ὴ ’ 3 ” 

ἀγγείων ὀξεῖα, καὶ αὐτῆς δὲ τῆς ὀξείας ἔνδειξιν φέρει τὸ μᾶλ- 

ΒΙ. νετο πιεᾷ]οοτῖς ἀἆο]ο; εκἰτ[ετ]ί εἰ Ρρταείεγεα πι]ηῖπιο 

Ῥαποίοσίηςδ, α πας ΤΠ πεπργαµᾶα εταῖ Γιουϊπρεπίε, πηεφιιθ 

αἆ εἰανίομίαπι απί Ἠπρουἱοπάτίαπι ρεγήηραί, ἴαπι {ρΓαπα 

σαγηοῇς οοαγαπι ρατίρας αΠεοιῖς Πετ οοπηβῖῖ, αἴφιαθ 

Ί4εο πειτε είΤε ρογίοι]ο[ωπι, Ἠεηπε ΠΙΒΡΠΟ αιιχή]]ο ἀπα]-- 

5εγε. δίο αἱ ἵπ βΠηρι] αῖ ΡραγΏρας ἀο]οτῖφ πιαρπ]μἆο' 

οοη[άεγαπάα εἴ, νε]αίῖ ἵπ γεπΙθας, Π {οτῖε οαγποία ϱο- 

ΤΠ ΡαΓ8 ΠπῃαπιπιβΙοπεπι [αρεαί, ἀἆο]οι ρτανῖ εΓΗ, 4 επι-- 

αἀπιοάιπι 1ρίε 1π ερϊἀεπιῖ ἰγαίόε, Πα εὐπ ἀοίογεπι 

αβρεϊ]αης, απῖ γε]α ροπάεγὶ ου]αφάαπι αΠεοίο Ίοσοο ἵπ- 

οπππῦεπ(ἶ [επ[απη Ἱπνελμίί, Ας νεγο τεπαπα ρατίῖδας αξ- 

{εοιῖ αομ!α5δ ἀοἱου ογποϊαβ], Α]Ια5 ἀἴσο ῥρατίε (απίσαπι 

τεηος οὐ[εσεηίεπι, Ππίεγημπι νεηἰτιοαίαπι εἰ 1π Ἠππο ἀε[-- 

πεπίες [πα αΓίΘΓΙ8Φ Τππι νεπας, κἃο Ῥγαειεγεα ΗΓΕΤΕΓΗΠΙ 

εχογίᾳς, ΦΘίο εἰἴαπι 1Π Ίεεογε [ο γε Ἠαδρεί, ῥρατίε Εηπ]- 
ἀεπι ε]ας οατπο[α Ἱπῇαπιπιαῖα ἆο]ος ρτανὶς οτίως, οῬίθ- 

βεηπίε νεγο {ποσα απῖ ναβς ἹηΠαπιπια[ῖ αομίμδ. Αἴφαπε 

ρα ἀο]οσῖς αοιῖ ἰπάἰοίαπα αβεγί ππα]ος πιποχνε εβιοίει- 
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λον καὶ ἦστον τοῦ ποιοῦντος αἰτίου. γολώδης μὲν /ὰρ καὶ 

δριμὺς χυμὸς ἐπιτείνει τὴν ὀδύνην, οὕτω δὲ καὶ φυσῶδες 

πνεῖῦμα διέξοδον οὐκ ἔχον, ἐκλύει δὲ ὃὁ φλεγματώδης' οὐ 

Ἰιόνον δὲ ποιότητόὀς τινος μέγεθος ὀδύνης ἔνδειξίν τινα ἡμῖν 

δίδωσιν, αλλὼ καὶ ποσύτητος. ἐπιτείνεται γὰρ ἑκάστου τῶν 

ὑτιοῦν ἐργαξομένων αἰτίων ἡᾗ ἐνέργεια τῆς οὐσίας αὐξανομέ- 

νηο. εἰ μὲν οὖν τὸ µέγεθυς ἑκάστης ὀδύνης αξιών ἐπισκέ- 

ψασθαι τοῦτον ἔγραψε τὸν αφορισμὸν ᾿/πποκράτης, αὐτάρ- 
κως ἐξήγημαι τὴν χρείαν αὐτοῦ. εἰ ὃ᾽ οὐ μόνον τὴν κατὰ 

μέγεθος διὼ τῶν ὀδυνῶν ἐπισκέπτεσθαί φησι δεῖν, αλλ ἔτι 

εκ ηρὺν καὶ οἷον καθολικώτερον ἐνδείκνυται, συµβου- 

λεύων ἁπάσας τὰς αξιολόγους ἐν ταῖς ὀδύναις ἐπισκέπτεσθαν 

διαφορὰᾶς, ἔτι μείξονα χρείαν ἐξ αὐτοῦ καρπωσὀμεθα. 2ε- 

νήσεται γὰρ ὁὦ λύγος τοιούῦιος, οὐχ ἁπλῶς χρὴ σκοπεῖσθαν 
τὴν ὀδύνην τῶν μορίων, οὐδ᾽ ἠἡγεῖσθαι τὴν αὐτὴν ἐπὶ παν- 

τὸς εἶναι διάθεσιν" «οἷον εἰ ἐμπροσῦεν μὲν ἁίων, νυνὶ δὲ 
3 ” ΄ ’ ” 

Θέων ἀλγεῖ πλευρὰν, ὑπολαμβάνειν ὡσαύτως ἔχειν αὐτοὺς, 
/ 

ες οαυ[ας ππασηϊιπἆο, ῬιΙο[ας Πᾳπϊάεπι εἰ αογῖς ἨΠπιου 
ἀοἴοτεαι Ἰη{επαϊξ, [οι εἰ [ρίσίης Παἰπ]επίας οχ{ἴαι ποι 

Ίαβειπς, τοπ Ρϊπϊίο[αθ, Ἀοπ [οαπι απίοπι απαΠ{α [18 

οπ]αςάαπι πιοσπ]ίαἆο ποΡρῖς α]ἴᾳπαπι ἀαὶ ἀο]οτῖς Πιρηβῄσα[ῖο-- 

Ίντα, Γεὰ εἰἴῖαπι (παπ{Πα[ῖδ: Ππίιεπά ας εηἶπι ου]ιςνῖς σαιι- 

{46 ε[Πειεπ{ῖς αοίῖο απεία εις Γιβαπία, Ὁ] Παπ Ηίρ- 

Ῥοεταίες αιῖα ἁο]οτῖς πασά ἴποπι οοη[ιάσγαπάαπι ε[[ο 

νε]]εί, απο αρ]ιοτί[πιααι [ο1ραί, [αι] Τρίας παπι εχρο- 

Γαπιαδ: Π νεΓο ΠΟΠ ταΙΙοπε πιασπ Πα ἶπῖς ἁππιιαχαϊ ἆο- 

Ίογαπη ἀῑΠεγεη[ῖας Γ[ρεείαηάας ε[ε ργοπιποῖα!, [εᾷ 66πεΓα- 

Ἰΐπς εἴἴαπιιπι απἰάἆθπι 8ο νε] απ]νογ[α]της Ἰπάῖσαϊ, ααἲ 

ΟΠΙΠες ε[αία ἀἱρηας ἀοἱογάπι ἀΙΠεγεπ[]ας απἰπιαἀνεγίοπάαθ 

ε[ε εοπ/Γα]Ε, πιια]ίο εἰϊααι ΠΙΒΊΟΓΕΠΙ εκ 1ρ[ο Πα [1 {γι- 

εἴαπι Ρρετεοριατί Γηπιας,  Ετί επίπι ογαίΙο Ἠιι]αδπιο/1: 

ποη Επιρ]οίίες ραγίῖαπι ἀο]ογεπ οοΠ[ῄάεγαγε οροτίεί, πθ- 

απε εαπἆεπι ε[[ε 1π οπιπῖρις αΠοοιίοπεπι ατρ]ϊγατϊΙ ΟΡΟΓ- 

ἴεγε, πί { εχεπιρ] ρταϊῖα απίσα απἰάεπι Ώ]οηί, Ρο[ίεα νετο 

Τ]μεοπῖ Ἰαΐας ἀο]αεσῖῖ, ποπ εοάεπι Ιποᾷο πίγΗπιηε [ε Ἠ8- 
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ἀλλὰ καταμαθητέον εἴτὲ μεγάλα διαφέρουσιν ἀλλήλων εἴτε 

παραπλήσιοί πώς εἰσι. γίνεται δὲ τοῦτο ἐκ δυοῖν καταφα- 
νὲς, ἰδέας τὲ τῆς ὀδύνης καὶ σφοδρὀτητος" ἐδέας μὲν εἰ 

νυγµατώδης ἢ τονώδης ἢἢ ναρκώδης ἢ μετὰ βάρους ἐμφά- 

σέως ἢ οἱονεὶ κεντοῦντός τινος ἢ διαβιβρώσκοντος ἢ διηνὲ- 

κοῦς ἢ διάλειμμα ἔχοντος ἢ ὁμαλοῦ ἢ ἀνωμάλου τινός. κατὰ 
δὲ τὰς σφοδρότητας τοὺς μᾶλλόν τε καὶ ἧττον σκοπεῖν, ὅπερ 

ὀλίγον ἔμπροσθεν 1 κατα μέγεθος ἓν ταῖς ὀδύναις ὠνομά- 
ἔειο διαφορά. σύνηθες γάρ ἐστι τοῖς ἰατροῖς καταχρωμέ- 
νοις τὸ σφοδρύτερον ἅπαν ὀνομάξειν μεῖζον, εἰ καὶ μὴ πο- 
σον, ἀλλὰ καὶ ποιὸν ὑπάρχει. τὸν μὲν γὰρ πυρετὸν οὐδὲ 
πταύονται µέγαν 1 μικρὸν τ μέτριον ἅπαντιες ὀνομάζοντες, 
ἐν Ὀερμασίᾳ τὴν ὕπαρξιν ἔχοντα. ΦΘαυμασιὸν οὖν οὐδὲν, 
ἐἰ καὶ τὸν σφοδρότερον πύόνον μείζονα προσαγορεύουσιν. 

ἔτο δὲ μᾶλλον οὐδὲν Θαυμαστόν ἐστιν ὅσα κεχώρισται ταῖς 
ἠδέαις ἀλλήλων μέγα διαφέρειν αὐτὰ λέγειν, οἷον τὸν μετὰ 

Ῥετο οχιΠΙπιαπάαπα; Γεὰ παπα πη]έαπα ἀ1πῖου {6 ἀἆο]οτο ἁῑ[- 

{εγαπί απ΄ ϱιμοαππποάο οπἰβμαπί Ππι]ε οοσπο[οεπάαπα, 

14 νειο εκ ἆἀποῦις Πί ρογ[ρίοπαπι ἀο]οτῖ ἴαπι [ρεοῖο 
έαπι Υεμεπιεηίία. Ἐκ [ρεοίε απίάεπ, .Π ῬΡιαποίογίᾳδ, 

ἱεηπίινας απὶ ἱογρῖάὰ απί Ῥλαπία[α ρτανῖφ. απί ἵαποααπι 

]Ἰαμοίπαης απῖ εγοάεῦ5 απί ρεγίἠπάεῃς απἱ οοπΙπας αι 

οιπι Ππ{εγιπ![Ποπς αιιί αεηιια!]ῖ απί ΙπαθᾳιπαΡί]ῇδ. Ἐκ νε- 

Ἰεπιοπίία εἰἶαπι αἱ γεμειθπίῖος γεπι[ιογνο Πί [ρεείατο 

οροτίεῖ, «1αε ραμ]ο [αρα Τεοπά απ πιαρηΙιαάΙπεπα πα 

ἀοἱοτίρας ἀιοεβαίιχ ἀπ[Πεγοπί]α, Οοπ[αείαπα οηῖπαι εγαῖ Π1θ-- 

ἀῑοῖδ νοεσαβιι]ο αβαίεπίῖρας ααϊάφιτά γεμεπιεπἰῖας εβ πιᾶ- 

1186 ποπίπατε, εἰῖαπι [Π 1 ποπ απαπίαπα, [εὰ απα]ε εχ]- 

Παι. . Ἐερτοπι ομῖπι ᾳπαε Γ[ααπα μαβεί ΙΠ οα]ογο ε[Γεπί]απι, 

π]ασηαπα απί ραγναπα απἲ ΠπιοἠΙοσγεΠΙ ΟΠΊΠ65 ΠΟΠΙΙΠΔΓΕ ΠΟΠ 

οε[αμί, Θματα ΠΙΙΤΗΠΙ Ποπ ε[ {ΠΠ ἀοἱοτοπὶ εἰἶαπι νε]ιθ- 

ΠΘΩΙΙΟΓΘΗΙ ΠΙΔΙΟΓΕΠΙ νοοϊίεπί. πιο νεγο πιαδί αἀπιῖγα- 

Ποπα ἀ]δηιπι ποπ εΠ, { ᾳπαο [ρεείερις [εραταία ΓαἨ8, 

εα 1Πίεχ [ο παπα «Πεντε ἀῑσαπίμες τε]αίῖ, ΠΠ ἀο]οτεπι 

αμί Ρροπάεγῖς οι]αδάααι ῥμαπίαβαπι χε[οτί, αὐ 6ο ααἱ Ἰαπ- 
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βάρους ἐμφάσξεως πὀνον, τοῦ μετ τοῦ τιτρωσκεοθαι δοκεῖν 

ἤ τι τῶν ἄλλων πάσχειν τῶν προειρηµένων. 

’ στ. 
Δ α ; 3 

Τα νεφριτικὰ καὶ ὁκύσα κατὼ τὴν κύστιν ἀλγήματα ἔργω- 
- « τον ’ ια 

δῶς ἑἐγιάδεται τοῖσι πρεσβύτησιν. 

[2565] ἨἸοῖς γέρουσε µόγις ὑγιαξεσθαέ φησι, τουτέστυ 
μετὰ πολλῆς πραγµατείας καὶ χρόνου μακροῦ τα κατὼ γε- 
σροὺς καὶ κύστιν, ὅτι δὴ τοῖργον αὐτῶν ἄπαυσιόν ἐστιν, 
ἠσυχίας δὲ δεῖ τοῖς δτιοῦν µέλλουσι Θεραπευθήσεσθαι, καὶ 
ὅτι περίτιωµα δὲ αὐτῶν κενοῦται δριμὺ παροξύνειν ἐπιτή- 
δειον, εἴθ ἕλκος εἴτὲ φλεγμονή τις ἐν αὐτοῖς εἴθ) δτιοῦν 
ἄλλο σισταίη πάθηµα..' πολὺ δὲ δι μᾶλλον τῶν πρεσβυτι- 
κὠν σωμάτων ἐργαδῶς ἁγιάξεται τὰ κατὰ τὴν κίστιν͵, ὅτι 
καὶ ἄλλα σύμπανια νοσήματα καὶ μάλισθ᾽ ὅσα ᾖ χρόνια, 
τα γὰρ τοιαῦτα καὶ αὐτὸς ἔφη πρὀσθεν συναποθνήσκειν. 

οἵπατο εἰ Ρογίππάετο ρατίεπα, οπῖ α]ῑιᾶ αιΠᾶρίαπι εκ 1]φ 
αυάε [αρτα ἀῑοία Γαπί {αοετε νἱάείιχ, ἀἰνεν[απι ε[α ἀῑχεχῖς, 

Τι, 

Ἠεπιπα εἲ νε[ῖεαε α[Γεοτίοπες ασο ἀοίοτες [επῖδις ΟΡετο/ε 
[Γαπαπεμγ. 

ΔΠεείις τεπιπι οἱ νε[ῖοαο [επίῖρας νἷκ [απατῖ Ργοπάπ- 
εἷαῖ, Ίος ε[ὶ πωμ]ίο πεσοίῖο αο 1οήβο ΙΕΠΠΡΟΤΘ. Όιος οετίθ 
εαγηπ ραγίῖμπι αε[ῖο Ἱπτεφιεία Π1; απ]εία αμίεπι ορα5 εῇ, 
αιιοάευπαο [απατί ἀερεαί, αιποάφιο εκογθπιεΠΙΙΗΙ, ᾳποἀ 
Ρεχ εο5 ναοπαίαν, ασε Πί, αὐοά ἀγγιίαπάϊ [νε ι]εεγῖς, 
Πνε ΠηΠαπιπιαΠοηῖς, βνα αἰιεγῖιι επ]ασρίαιι α[οσμομῖς ἵπ 
1ρῇ5 οοπ/{Πἰεπ[15 νπι Ἰαρεί. Μι]ιο νεγο ἁἰ[μοϊλίας Γαπαιι-- 
ἵων 1η Γεπίρας νε[ίσαε αΠεοίας, οποπίαια αλῖ οἰἶαπι πιογρὶ 
ΟΠ1ΠΕΦ, Ῥταεείριιε Ἰοησί ἵπ 1ρίς γὶς ππεᾷείαπι απ απ: 
ἴαιες επΊπι [επος α[ηιπε αἆ πιοτίεπι οοπἑαγὶ [αργα ἀῑκ]ι, 

σΔΙΕΝΌὍς ΤΟΜε ἉνΙΙΙΠ, Β 
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”πὶ 5 ’ ν μ Δ 11 , λ ἑ 

Γὼ ἀλγήματα τὰ κατὰ τὴν κοιλίην γινόμενα τὰ μὲν μὲ- 
ὃς Ν Λ ΄ 5 

τέωρα κουφύτατα, τα δὲ μὴ μετέωρα ἰσχυρότερα. 

ΛΤετέωρα νῦν ἀκουστέον οὐ κατὰ τὸ μῆκος τοῦ σώµα- 
τος, ἀλλὼ κατὰ τὸ βάθος. ὀρίξει δὲ ταῦτα ἐπὶ τῶν κατὰ 

τὴν γαστέρα χωρίων τὸ περιτόναιον" ὧσθ ὅσα μὲν ἐν τοῖς 

ἐπικειμένοι τῷδε γίνεται κεκλῆσθαι µειέωρα. τῷ ὃ᾽ ἐν 
τοῖς ὑποκειμένοις, τουτέστιν ἐν αὐτοῖς τοῖς ἐντέροις καὶ 

τῇ γαστρὶ καὶ τὼ ἐν τῷ βάδει, ταῦτα λέγει μὴ μετέωρα. 
πρόδηλον ὃ᾽ ὅτι τὰ τοιαῦτα καλώς κέκληκεν ἰσχυρότερα. 

’ 

1). 

-” « -” α / .. Ε) ” ’ 3 -«αύ 

Τοῖσι ὑδρωπικοισυ τα γενόµέενα ἕλκέα ἕν τῷ σωµατι ου ῥηι- 

δίως ἐγιάξεταυ. 

""Εδίδαξεν αὐτὸς ἐν τῷ περὶ ἑλκῶν οὐ πρὀτερον ἔπου- 
ν » - « - - ι  κἩ 

λώμενα τὰ ἕλκη, πρὶν ακριβώς Σηρανθηναι. τοῦτο ὃ ου ῥᾳ- 

να ΚΩΝ 

Οωΐ ἀοϊογες ἵπ νεπίτε ΟοπεϊίαπΕµγ, [μδίπεις φμίάεπι {ε- 

νίογες» πο [ωθίίπιες Ψεγο υε]επιεπείοεδο 

Θυῦ]ήπηες ηπο Γεουπάαπη οογροχῖς Ιοησϊαάϊίπεπα, Γεᾷ 

Ρτο[ιηά Ππίοπα ἀπ{ε]]Ισειάϊ [αΠῖ.  Ἠος ααίειι οἴγοιαι[ογΡ] 

ΙΠ ΥεΠΙΓΙδ ΤεΡΙΟΠε ΡεγίοΠἁειπι, ία αἱ αι ἵπ ραγῖριας 

Ἡοο εἰαίιοτίρας ΒαΠε, {αβ[πιες νοοθεπίας, οπὶ Υετο ρατίῖ- 

Ῥας Ἰαῖο [αβ]ασεηίίρας, Ἰοο εβ Ππιε[ηϊς Πρᾶς αἴηιο νε- 

ἴγίοι]ο εἰ αἰίο «ογρυτε οοπΠβαηί, ποη Γαβ]ήπιεν ἀσαπίαγ. 

Ῥοττο Ἰᾳαεῖ ε]αθπιοᾷί ἀο]ογες νεμεπιεπίῖογες Ηἱρρουγαῖεπι 

πιεχΙἰο γοσα[ε. 

ΥΗΠΙ. 

Οία Ἰγαάγορὶοἰς ἴπ οΟΥΡΟΥΕ µἰοεγα 1Ο) /αεῖ]ε [απαπεμΓ. 

Βουπ1{ αρία Ἰργο ἆε πἱεεγῖρις ποπ Ῥηῖας αἆ οἰσα[γ]-- 

οεΠι π]οεγτα ρετάποί α παπι Ρ]απε εχ/[ιοσαία [ΠΠῖ. Ἠοο αἱ-- 
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διον ἐπὶ τῶν εἑδρωπικῶν ἐργάξεσθαι διὰ τὴν ἀμετρίαν τῆς 
ἑγρότητος. 

Φ’. 

[2565] Τὰ πλατέα ἐξανθήματα οὐ πάνυ τὸ κνησμώδεα, 

Καθάπερ τῶν φυμάτων ἁπάντων διττή τίς ἐστιν ᾗ 
διαφορὰ, τῶν μὲν ἀνατειγομένων εἰς ὀξὺ καὶ ὑψηλῶν γινοή 
µένων, τῶν ὃ᾽ ἐκτεινομένων μὲν ἐπὶ πλέονα τόπον, οὐ μὴν 
εἰς ὕψος μοι οὕτως καὶ τῶν ἔκαγθήμδέὼν ἔνια μ 
ὑψηλὰ γίνεται, τινὰ δὲ πλατέα. τὰ μὲν οὖν ὑψηλότερα φύ- 
µατα καὶ ἐξανθήματα θερμότερος ἐργαζειαι χυμὸς, τῷ δὲ 
ταπεινότερα Ψυχρύτερος, ὧσιε διὰ διτιὴν τὴν αὐτίαν οὐ 
πάνυ τι κνησμώδεα γἱνέεαν τὰ πλατῆ. διαπνεῖται γὰρ εἰς 
πλάτος ἐκτεταμένα καὶ τὸν ἐργαξόμενον αὐτὰ χυμὸν ἦττον 
ἔχευ δριμύν. 

ἴεπι ἵπ Ἠγάτορϊοϊ οἳ Ῥαπι] ἁ [τας ἠπηπιοᾶστα[ἴοπιθπα ΟΙ 
{αοἴ]ε Πετ]. 

ΙΧ. 

αΐαε Ῥμ[έμίαε Ταγο ργμγβίπο[αο. 

Οιεπιαάπιοάαπα (αρετου]οταιή οπιπ Ίσσα ἁαρ]εςκ εΠ ἆπί- 
{ετεπῖῖα: ϱιπεάαπι ΘΕΠΙΠΙ ΙΠ 8ΟΙΤΗΠΙ {αβΙσιαπίαν εἰ Γαδ]]-- 
πηῖα εχἰεπάμΠίΠχσ, ΠοΟῃ {αππεηπ 1Π α]ίμπι αἰίο[απίας: [ο εἲ 
Ρι[]αγάπι Ποππα]]αο [α01ήπηες αοἰΠΙΙΠαΠΙΗΣ, ΠΟΠΠΙ]αΘ 
Ἠωπηῖ]ες Ἰαίαο Πυπῖ, Ἐ]αίίοτα αὐίεπι ἱμρετοσ]α Γι Ὀπιίογος-- 
αὖε Ῥυ[ιι]ς οα[Ιάϊογ. ἨΗπιου Ρτοσγεαί, Ππη]]ίογα νεγο {- 
ΡΙά1ου. Όπατε ο ἀαρ]ίοεπι σαι[απι Ἰαϊας Ρι Γαίας Ποπ 
ἁἀπιοάμπα ρττ]απῖ: οι ΕΠΙΠΙ Ρετ[ριγαῖία 1η ]αἰαΦ τω σπα 
εχ]ια]απί εχκιεηίας εἰ ε[Ποϊεηίση 1ρ[α5 ΗΠΠΙΟΙΕΠΙ ΠΠΙΠΠ5 
4οτεπι οΡΙΙΠΕΠΤ, 
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Εν. Οµατίι 1Χ. [255.1 Εὰ, Ραῇ. Ύ. (903.) 
, 

6. 
- , ” ε/ 

Κεφαλὴν πονέοντι περιωδυνέοντι πῦον ἢ ὕδωρ ἢ αἷμα 
« λ Δ κ. σ ῥυὲν κατα τὰς ῥῖνας ϱ) κατὼ τὰ ὧια ἢ κατὰ τὸ στόμα 

/ 

λύευ τὸ νόσημα. 

ΤΙολλὰ καὶ ἄλλα οὕτω δέδεικται λέγων ὁ “Γπποχράτης, 
ἐφ᾽ ὧν ἐὰν μὲ προσέχη τις τὸν νοῦν, δοκεῖ µόνον εἶναι τὸ 

λεγόμενον ὑπ αὐτοῦ θεραπευτικὸν τοῦ πάθους, ἄλλο δὲ οὐ- 
3 ” 3 « - Γι ” ο) 

δέν. ὁ δὲ οὐ τοῦτο μόνον φησὶν, ἀλλ ἁπλῶς ὅτε πῖῦον 
ἕδωρ ῥυέν, του δια τῶν ὤτων ἢ τῶν ῥινῶν λύει τὸ νὀση- 

µα. καὶ εἴ γὲ οὕτως ἀντισιρέφων εἰρήκει, καθαπερ ἐγὼ 
3 οι τε Ἀ 3 « , Γ λ »” Δ . 

φῖν, ανέγκλητος ἄν ν ὁ λόγος. ἐπειδαν Ίτοι διὰ φλεγμονην 

1) ὑγρῶν ἀπέπτων πλῆθος ἠδροισμένον ἐν τῇ κἐφαλῇ τὴν 

ὀδύνην συμβαίνει γίνεσθαι, τηνικαῦτα τῆς φλεγμονῆς δια- 
΄ Αν ων. ς ” 

πυησάσης Ἠ τῆς ὑγρύτητος ἐκκριθείσης λύσιν γίνεσθαι τῆς 
3 / 3ἩἹ η Δ ” ο Ἀ π. - Ἂ 

ὀδύνης. ἐαν δὲ διὰ πνεῦμα φυσῶδες ἢ αἵματος πληθος 

Χ. 
6αρίτε ἀο[εμεῖ αο υε]εππεπίεγ ἰαδογαπεί ρα: αμῖ αφιµα αμὲ 

/απβαῖς μετ παγες υεἱ οἱ νεὶ αµγες ε[[ιεις ποια 
Γοἰωίε, 

Ῥ]ατα εἰ α]ία Πο Ηἱρροοταίειη Ργοπαποῖαγο ἀἆεπιοπῇτα- 

νιπας, ουἴρας ΠΙβ αι] απίπιαπι αἀνετίαι, νἰάεαίαχ αιιοᾶ 

αἳ 1ρ[ο ἀῑοῖίαν [οἱαπι οἳ απίσοιπι ε[[ο α[εοιῖοπῖς Ρτορο[- 

ἴαο τεπιεάῖηπα, αἰϊπά νετο πι]]ωη. Ὑεταπι 1ρίε ποπ Ίου 

ἀπίαχαί ε[ζε ἀῑοῖι, [εὰά Ππιρ[ίοῖίες, αιιοά ρι5 νεὶ αφιιᾶ 

Ρεῖ αιγες αὐί Παχεβ εβ]πεης ππογβιπα [ον]. Οποά { {π- 

γετίο οχάῖπε ἀῑκ][Γεί, ααθπιαάπιοδΙη 96ο πο εοί, ογᾶ- 

Ίο τερτεµεη[οιπε νασαβΠεί, Όπιπι νεὶ Ρτορίεν ἸπΠαπηπιᾶ-- 

Ποπεπι να] Ἱαπιογαμα οτιάοτυπα Πα] 1 (ποια ΤΠ οαρίίε 

αοεγναίαπι Πετὶ ἀο]ογεπι οοπἰἱἰσεχί, Ίππο ἹπΠαπιπια[ίοιε 

[αρριχαία αιἲ οχοτγείο Ίππιογς πιοχῬί Π9ί {[οἰαίίο. δὶ 

Ψεχο Ῥτορίες Παἰπ]επίαπα Ερίγίίαπι απί Γαηραμῖς οορίαια 



Κάῑ ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΤΟΥΣ ΥΠΟΜΝΗΑΤΑ, οἱ 
Ἐά. πατε, ΤΧ. [109. 3 904. ] Εα. Ῥαῇ, γ. (3908. 801.) δάκνουσαν χολὴν 3) ὅλως κατὰ δυσκρασίαν 4 ὀδύνη γένδται, 
ὃν ἄλλων ἰαθήσεταυ. 

’ 
ία. 

[264] ΊΤοῖσι μελαγχολικοῖσε καὶ τοῖσι νἑφριτικοῖσιν αἷ- 
μορῥοῖδες ἐπιγινόμεναι ἆγαθόν. 

οὐ τῷ τῆς κενώσεως μόνον λόγῳ αἱμορῥοῖδες ἑώνταυ 
τὰ τοιαῦτα τῶν αφ ἀλλὼ καὶ αυτὴ οᾗ ποιότης τοῦ κὲ- 
νουµένου. παχὺ γὰρ εἰώθασιν αἳ τοιαῦται κενοῦν αἶπια 
μεστὸν τοῦ μελαγχολικοῦ χυμοῦ, πε μφησίο ἔχοντου ἕν 
αἵματι δύναμιν, οἵαν περ ἐν τοῖς οἴνοις ᾖ τρὺξ, ὧστ᾽ οὐδὲν 
Φαυμαστὸν καὶ μιελαγχολίαν καὶ ον ἐάσθαι διὼ τῶν 
αἱμορῥοῖδων, ἐκκενοῦν πεφυκυιῶν τὴν οἷον (λὺν τοῦ αἵματος. 

ιβ’. 
(804) -4ἱμοθῥοῖδας {ηθέντι χρονίας, τν μη µία διαφυ-- 

λαχθῇ, κίνδυνος ὕδρωπα ἐπιγενέσθαι ἢ φθίσιν. 

απί Ῥ]εια πιογάασεπι απἲ ἀοπίηιε οἳ Ἰηζεπιρετίεπα ἆο]ον 
ποςϊάετΙΕ, Ῥεν αἰία χοπιεᾷῖα [απαΡίας, 

κΙ. 

ΠΠεἰαπε]ο][ιοις εἰ Ερνστ [μιουεάεπίέες Παεπιογγλοίᾶες 
Δοπιπ. 

Άοη νασμα[Ιοπ] ταίῖοπο [ο]ηπι, Γεᾷ Ἱρία εἰῖαπι Ἡιι- 
πποτῖδ νασιιαπάὰ ιια]αίο ε]αδηοςί νεο Ἠαεπιοτγγ]οῖἆ ες 
ΙαπαΠπί,. Ὠαε παπιφπθ ογα[ἴαπι [απραίπειη ῥΡγο([απἆεγε [ο-- 
Ἱεηί Ππιογῖ5 ππε]απο]ο]οί Ρίεπαπι, Ία]οπι 1ῃ [απσαῖπε 
νίπι οβμπεη[ῖ, απα[επι 1Π νεμῖς [αεχ Ἠαβεί, ΘΟπαγο πτ]] 
πηΙγαπα εἰ πιε]απο]οίίαπι εἰ ΠερΗΓΙΙπ. Ῥρεν Ἠαεπιοτγ]οίάες 
ουχαν1, πἱροίε ᾳι1αε Γαησα]ηῖ γε]ιί {αοσεπι γασιαγε [οἶθαπέ, 

ΧΙΗ. 
Πἱμιμγηας Παεππογτ]ιοῖᾶες οιγαπεῖ, πὶ[ Ίωια [εγναία ᾖε, 

Ἠγάτογεπι αιὲ ἑαδεπι Γμευεάεγε. 
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Εά. ματι. ΤΧ. [2541] Εὰ. Ῥα{. Ύ. (394) 
;Τας αἷμορῥοῖδας ἀδύνατον }ενέσθαι Ἰωρὶς τοῦ δια 

πλῆθός τὲ καὶ πάχος αἵματος ἀνασεομωθῆναί τινας φλέ- 

βας, αποτιθεμένου τοῦ ἥπατος εἰς αὐταὰς ἰλυῶδές τὲ καὶ 

μελαγχολικὸν αἷμα. ἐὰν οὖν ἀποχλείση τις αὐτὸ τῆς ἐἔν- 

τεῦθεν φορᾶς, ἅμα δα σκιῤῥώδες ἐργάδεται τὸ ἧπαρ, ἅμα 

δὲ καὶ τῷ πλήθει καὶ τῷ πάχει βαρυνόμενον ἀποσβέννυσυ 

τὴν ἐν αὐτῷ θερμασίαν, ὁμοίον’ τοῦ συμβαίνοντος ὄντος 

τῷ κατὰ τὰς ἐκτὸς φλόγας, ὑφ ὧν κακῶς ξύλα πολλὰ σω- 

ρευθέντα πνίγει τὲ καὶ σβέννυσι τὸ πῦρ. "εἴπερ οὖν ὑπὸ 

τῇ ἐμφύτου Θερμασίας γεννᾶται τὸ αἷμα, πρόδηλον ὧφ 

οὐκέτι 7εννηθήσεταν σβεννυμένης αὐτῆς, ὃ δὲ ὕδερος ἆπο- 

τυχίᾳ τῆς αἷμανώσεως εκ ἐὰν δὲ ποτε δυνηθῇ τὸ 

ἧπαρ απώσασθαι τὸ πλήθος ἐπὶ τὰς ἐν τῷ πνξύμονι φλέ- 

βας, ἀγγείου ῥαγέντος ἐνταῦθα φθινώδεις γίνονται. εἰκό- 

τως οὖν συμβουλεύει κἂν μίαν φυλάττειν αἱμορφοῖδα, ὡς 

διὰ ταύτης ἐκκενοῦσθαι τὴν ἰλυώδη κακοχυµίαν τοῦ ἥπατος 

καὶ μάλιστα ἐφ ὦν ἐμελέεησε χρόνῳ πλείονε διὰ τούτων 

ἐκκρίνειν αὐτὰς φλεβῶν. 

Ηαοπιογγ]οϊᾶες οἰτατί ε[ι Ἱππρο[αρίϊε, «απίπ Ῥτορίος 

{απσαϊπϊς πια ἰπάἴπεπα εἲ ογα[Ππιαἀίπεπι ΥεΠᾶΓΗΠΙ ΟΓ8 ϱ186- 

ἆαπι αρενίαπίας, Ίεοογο 1π Τρία Γαεοι]επίαπι εἰ πιε]αποῖχο- 

Ίϊοαπι [αησιίπεπι ἀοροπεπίε, οδί απῖς Ιδίίαν 1ρᾷ νίαπι 

Ργαθε]ι[6Ίξ, ἔτι [οἰγγμοΓαπα Ἱρίαπι ε[εοετῖτ, {απ πι [{]-- 

ταάΐπο εξ ογα[Πιῖο σγαναίαπῃ ϱαἱοΓεΠΙ ἵπ 1ρ[ο εχ[ηχεγΙ; 

απ πι. ααἷὰ Ππι]α αοοϊἀεηε, απαἰο Παπιπιίς εχἰεγηῖ 1π 

φαἶδας πηπ]ία Ἰσπα Ίσπεαι Γαῇουαπί αἴφπε εχιιπριΠῖ. 

Ίίαηπο Π α πα[ῖνο εα]οτε σεπετείαγ [απριΐ5, οοπ/[ιαϊ 1ρ[ο 

εχιποίο ποα απιρ]ία5 ργουγθαίπη ΙΓ]. ΑΕ νετο Ἠγάεγαθ 

ΡΓουγεα!1οηῖ5 [απςιι]ηῖς {τα[ιταίίοπε οβοσϊίατ, Οπσοά[ απαΠ- 

ἆοφαε Ίεοατ Ρε ιαάίπεπι ἵπ Ρα]πιοπ!5 γεΠᾶς Ρτοίεπάσγθ 

αθαξ, να[ε Ἠῖο ταρίο ἰαβίάαϊΙ Παπῖ, Βαϊϊοπο Ιδιίάας παπι 

Γαἰίοπι Ἠαεπιοττλοίάεπι Γεγναπάαπι εἶε οοπ[αμί, ταἱ Ρες 

Ἰαπο {αεοι]επία Ἰεεοσῖς οᾶςεοςγπια νασπείας, ΡΓαε[εγίῖπι 

απίραθ 1οηβο ἴ6ΙΠΡΟΤΕ Ρεν Ἠ]αδπιοάΙ γεπας εκοετπῖ οοΠ- 

Γαενῖ, 
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Εὰ, Οµαχι. ΙΧ. [25».] . Εὰ. ΒαΓ. Υ. (804.) 
ιγ. 

[255] “Ὑπὸ λυγμοῦ ἐχομένῳ πταρμοὶ ἐπιγινόμενου λύουσο 
τὸν λυγμόν. ηό 

Λαθάπερ αὐτὸς εἶπεν ὑπὸ πληρώσεώς τε καὶ κενώσεως 

γἰνεσθαι τὸν σπασμὸν, οὕτω καὶ τὸν λυγμόν. ὅταν οὖν 

ὑπὸ πληρωσέως ᾖ/ένηται, τοιπίπαν δὲ οὕτω συνίσταται, 

βιαίας δεῖται ικενώσεως, ᾖἵν) ὥσπερ μοχλευθέντα τὼ κατὰ 

τούτων ὑγρὰ διαπνείση τὲ καὶ κειωθῆ. τοῦτο δὲ ὁ πταρ- 
μιὸς ἐργαάδεταυ' τοὺς δὲ ἐπὶ κενώσει λυγμοὺς σπανίως ἐπιγι- 

νοµένους οὐκ ἰᾶταυ πταρµός. ὅτι ὃ᾽ ἐπὶ πληρώσει συνεχώς 

γίνεται λυγμὸς, ὁρᾶται καπὶ τῶν παιδίων λυξόντων πολλά- 

κις, ὅταν ὑπερπλησθῃ. καὶ τὸ κρύος δὲ καὶ ψύξις τῷ δυσ- 
διάπνέυστα ἐργάξεσθαι πάντα τὰ νέυρώδη σώματα τὴν πλή- 

θωσιν αὐτῶν ἀποτελει καὶ διὼ τοῦτο λύζουσιν ἐπ αὐτῶν. 

πΗΙ, 

διπρµίεμ ἰαδοταπεί [ἐεγπμαπιεηία [μουεάεπεῖα [πριεζεη 

[οἰνιωιξ. , 

Οιεπιπάπιοᾶσπα αποῖϊοςγ οοπνι]Ποπει ἴμπι α Ρἱεπῖίιι-- 

ἀῑπα, ἴπα νασυαῖοπο Πογί ἀοσεῦαί, Ἱία «ποιο πρι Ππι 

ασσ]άεγε, ΟΙ βίας α Ρ]επάῖπα, παπι ΡΙεζηπι(αε Τα 

οτεαίαν νἱοἱεηίο οριι ε[ί πποία, τἱ ἵαπαιαπι γεοίε α1πας- 

ἄαπι τεπιοίαε Ἠιπἁἰίαίες 1ρ[απη ε[Ποϊοηίεν Ρογῇῃεπίαγ να- 

οιεπΙγαΙθ. Ἠοο απἴεπι Πεγηπία[ῖο ε[ῃοιί, Οσί νετο οὗ 

1ΠαΠΙΙΙΟΏΕΠΑ Τ4Το Πιπί Ππρι[ίαδ, 9ο6 ηοη [απαί Πεγηιιία-- 

ΠΠΘΗΙΩΙΩ, Οιιοά απῖεπι οὗ Ρ]επΙ(αά τει βηρα]ίας (γεαπεΠ- 

ἴος οροτίαίας, 1η ριεΓῖθ εἰἶαπι οοη[ρὶοϊίαν, απ 410111 Γα 

{αργα πιοάμπι τορ]ενετ]ηῖ, ογεῦτο Πηριλίαπί, πρι εἲ 

Ρεγ/γΊρεγαί]ο Πεγνοί[α οοΓροτᾶ ΟΠΙΠΙ ἆ8θρτο Ρεγ[ριγαρ]]]α 

γεἀἁάαμε, ᾳπογαπι τερ]είίοπεπι εβιοίωπἰ ρτοϊπάεφαο {Πηρα]- 

ἴμφ 1ρῇί9 αροἰα1[, 
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Ε. Ολατῖ. ΙΧ. [255. 906. Ί ι . Εὰ. Ρε. γ. (904) 

ιὸ. 

Ὑπὸ ὕδρωπος ἐχομένῳ τοῦ κατὰ τὰς φλέβας ἐν τὴν κοιλίην 
ὕδατος ῥυέντος λύσις. 

- ἃ - ’ ” 5 ’ 
Ἐν καὶ τοῦτο ἔστι παράδειγµα τῶν αὐτομάτων γινο- 

; ι 3ο ῃ Π 3 Π ; / 
µένων ἐπ αὠφελείᾳ πενωσεων᾽ αὐτοματων δηλονότι λεγομµέ- 

3 ” 3 3 - --ᾱ Τμ) γων οὐ τῶν χωρὶς αἰτίας, ἀλλὰ χωρὶς τῆς ἐξ ἡμῶν αἰτίας. 
“” .) ’ ε 3 ’ 

Όταν γαρ δύντων ὑδραγωγὸν φάρμακον 3 τοιαύτη κένωσις 
΄ 3 ΄ ο 3 3 ΄ ’ 

γένηταυ, οὐκέε αὐτὴν ὀνομάξζομεν αὐτόματον. 

εδ’. 
"Υπὸ διαῤῥοίης ἐχομέ ης ἀπ αὐτομάτου ἔμετος ἔπι- π Οῥοίης ἔχομὲένῳ µακρηῆς απ αὐτοματου ἕμετος 

ή | Δ {ως 

7ινομενος λυει τῆν διαρῥοιαν. 

” . ’ ” 

[256] "Εν καὶ τοῦτό ἐστιν ὡσαύίως παράδειγµα τῶν 
π-- 5 ” ’ “ - ι] 

καλών ὑπὸ τῆς φύσεως γινοµένων, ὃ χ0ὴ μιμεῖσθαι τὸν ἰα- 
’ ε 3 5. ” 3 ; / 

τρον. 4 δὲ ὠφέλεια τῷ τῆς ἀντισπάσεως λόγω. 

ΧΙΥ. 
Ηγάτογε Ἰαδοταπεί [ αφµα εν υεπὶς ἵπ υεπίγεπι [ια εγῖε, 

πΠΟΓΟΙϊ Πε Γοἰμείο. 

Ἠοο εἰῖαπι πΠΠπη 6 οχεπιρ]απι ναοπαοπαπι οπαα 

Γροπίο οἱ αἰπ]ίεν ομοτίππίαγ, Βροπίαπθᾶς απίεπι ἀἰοίπιας 

ηΟΗΠ πας [πε οαπία, Γεὰ βηπο ορεγα πο[ίτα παπί, δί παπι- 

ᾳµε ἀαίο πιεζσαπιεηίο ααιιᾶς ἀποεπίε ἰα]ῖ {αοία {πετ 

γασμαϊῖο, ΠΟΠ απιρ]ῖας Γροπίαπεαπι αβΡΡεΙ]αΠΙΙ5. 

ΧΥ. 
1οπρο αἰνὶ ργο[μυϊο Ἰαδοταπεί [ροπίαπεα [μουεᾶεπς υοπαῖ- 

Ὅο εἰο αἰνὶ ργο]μρίμπι [οἱοίε. 

Ἠοο αᾳποφπε. [πη]ίεγ εχεπιρ]απι ο εογαπι ᾳπαε ΡΓᾷ6Θ- 

οἶατο α παϊμγα σεγιιπίαγ, αποά πιεάίοαπα Ἱπατί οροσίεί. 

Ε]ας απίοπο τ{]]ίας τενι][οηίς ταίίοπε αθβΙπιαία5, 



1ζ4Ι Τ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΣ ΙΠΟΙΓΝΗΙΙΗΤ 14, ο5 

Εά. ματι. ΤΧ. [256.] Εὰ. Βα[,. Ύ. (204) 
' ιστ. 

ἍἜπὸ πλευρίτιδος 3ἢ ὑπὸ περιπνευµονίης ἐχομένῳ διαρῥοίη 
ἐπιγινομένη κακόν. 

ι ιο ’ 3 ς ας μό 

Τοις πασχουσι µορίοις οὐχ απλώς ἕτερα σιμπάσγχειν 
; / 3ο ο 5 μῶ, / - 

πέφυκεν, αλλ ὅταν ἐν ἰσχυρῷ γένωνται πάθει. κατα τοῦτ 
ελ 4 ” ε, ΄ π Ε 

οὖν καὶ τῷ Ίπατι παῦοντι λυγμὺς μὲν ἐπιγίνεται, στοµά- 
, λες Π ι .ω 3 

χου συμπαῦοντος, ῥηξδ δὲ καὶ δυστνοια τῶν ἀναπνέευστι- 
- Ε) [ ο - - 5 - 5 , 

ων ὀργανων. οὕτω γοῦν καὶ τοῖς αναπνευστικοῖς ὀργανοις 
’ - - » ε 

µεγαλως κακοπραγοῦσι τὸ ἧπαρ συμπάασχει, καὶ τοῦτὸ γὲ 
” 3 ντ αν. οφ , 3 ς - » 

σαφως ἐνεδείξατο καὶ αὐτὸς ὁ {πποκράτης οἵχ ἁπλώς εἰ- 
] ιά . ο] ” - 

πων υπο πλευρίτιδος 13) περιπνευµονίας ἔκταραχῦεῖσαν τὴν 

ποιλίαν κακὸν εἶναι σημεῖον, ἀλλὰ προσθεὶς τῷ ἐγομέν ο - γαι σημεῖον, ἆλλ ροσθεὶς τῷ ἐχομένῳ, 
ς η ’ / ” Π ο. 

ὠσει κατἐχομένῳ καὶ ῥιαξομξνῳ τῷ καμγοντυ ποὺς τῶν 
’ - 3 ΄ . ... ͵ 

τοίιούτων παθῶχγ, εἰρήχκει τὴν διαθῥοιαν ἐἔπιγινομένην κακὸν 

ἑίναι σημεῖον, ἐπειδὴ τοῖς οὕτως ἔχουσι διαθῥοια γίνεται, 
ὦ σι ο ” » 5 ε ᾽ ἃ ν ’ ” 

μη ἕλκειν ἔτι καλώς εἰς ἑαυτὸ τὴν τροφην δυναμένου τοῦ 

ΧΥΙ. 

Σεμτηϊᾶε αιὲ ρετὶρπεμπποπῖα α[Γεειο ἀίαγγ]οεα ΓΠιοζεάενς 

πιαἰμτα. 

Ῥατίρις αΠεοίῖς αἶῖαο ποὮ Ππηρ]ϊοϊίετ οοΠΓεμΙῖγε 6οµ- 

Γαενετωπί, [εὰ απ απ νεμεπιεπΙ α[εοία ἀεἰϊπεηίιν.  ἵ]αο 

Πἴπφπε ταίίοπε εἰ Ίεοοτε σγαντίεν ραἰιεπίε [Πησ[έτι5 αιπ]ά θα 

Ππρεννεπ]ί ρε; οοη/[εηίωπι αΠεοίο Πομιας]ο, {ι[ᾳ5 αιιίθπι 

εἰ Γρϊγαπάϊ ἀϊ[ιοα]ια Ῥες οοπ[ευ [απ αΠεοιῖ [ρῖγαρίῦιις 

Ἱπ[ιγαπιεπί]ς. Ρίο [απο εἰ [ρϊταβί]ίδις ογραπί ππαρπορετθ 

αΠεοί15 Ἱιερας οοπηραἰΙίασ, Ίοσφαε ἀ{ρ[απΙ πιαπΙ[ε[ιε ο[ίε- 

4τι 1ρίε Ηιρροοταίες, ΠΠ πος Ππιρ]ἰο]ίον ἀῑκιί: ἵπ ρίει- 

τὶεᾶε αμὲ ρεγὶρπειμπποπία ἐμγδαίαπι εἰ [οἰμίαπι αἰθιπα ππα-- 

ἵμπι ε[]ε [ιρπιπας [εὰ αἀ]εοῖῖ, α[[οείο, αο [ ἀειεμίο εί 

ΤαΠρας ππονρῖς νοχαΐο Ιαδογαπίῖ ἀῑσετοί ἀἴαγγ]οθαπι Γαρογ- 

νεπΙεηίεπι [σπαπι ο[[ο πιαἰαπα, ααοπῖαπι μῖ Πα α[εςίἷ5 

αἰνί ρτοβανίαπι οροσίασ, ο ωππι Ίεοιγ ποπ απρ]ίας εἆ [6 
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ἥπατος μηθ αἰμακοῦην έστι ὃ᾽ ὅτε καὶ τῆς κοιλίας διαφ Όει-- 

ρούσης αὐτὴν. ἐπὶ μέντοι µετρίᾳ πλευρίτιδέ τε καὶ περι- 

πνευµονίᾳ διαθῥοια ἐπιγινομένη δύναταί ποτε τῷ λόγῳ τῆς 

κενώσεως ὠφελῆσαι καὶ μᾶλλον ὅταν φαίνηται τὰ τῆς πέ- 

ύεως σημεῖα τοῖς πάθεσυ παρόντα καὶ οὔτὲ φόβος ἐστὶν, 

ἀλλὰ καὶ ἀπινδίνως. κοινῇ ὃ᾽ ἐπὶ τούτων καὶ τῶν ἄλλων 

ἁπάντων, ὅσα κατὰ τὸν αὐτὸν λέγεται τρόπον, ἐκείνου μξ- 

μνῆσθαι προσήκει, τοῦ διὰ μηδὲν ἄλλο πρὀσκαιρόν τὲ καὶ 

πρόδηλον ἐπιγεγονέναι τὸ σύμπτωμα. καθάπερ γε καὶ νῦν 
τὴν διάρῥοιαν ἐξ ἐδέσματός τινος 3ὴ πόµατος, αλλὼ τῷ λόγῳ 

τοῦ νοσήµατος ὅσα γὰρ ὃι ἄλλο τε καὶ μὴ διὰ τὸ νόσημα 
γέγονεν, οὐ δίναται σημαίνειν αὐτοῦ τὸ ἦθος εἴ γε συνῆ- 

φθαι χρὴ κατά το τὸ σημεῖον τῷ δηλουμένῳ πρὸ αὐτοῦ. 

ιζ”. 

[ο67] Ὀφθαλμιῶντα ὑπὸ διαρῥοίης ληφθῆναι ἀγαθόν. 

αἰἰτα]ιεγο α]πιεπίαπι, πεηαε Ῥχοῦο ἵπ [απβιΙΠ6ΠΙ ΟΟΠΥΕΓ-- 

τετε ναἰοαί οἱ νεπίτίοα]α5 εἴἴαπι 1πίεγάππι: ἐρίαπα οΟτγπ]- 

Ραῖ. -“ Μοάεταίαε ἴαππεῃ ΡΙειιγ) 141 εἰ Ρρετῖρπειπιοηῖαε [α- 

Ρεγνοπίεης αἰνῖ [ο]μ[ῖο Ροίε[ι απαπάο ναειαἰ]οπῖς γα[ῖο 

Ργοδε[ζε πια]ίοφιθ πιορῖς Ῥοβᾳπαπι οοοιῖοηῖ βαηα πιοτρῖς 

Ἱπε[ίε αρραγιαεγίηέ, Πεηιιε πηείης αἀε[, Γεὰ πιογρας ροτῖ- 

εμ]ο νασαί. Οοπιπαπ]ίεν απίεπι Ίπ 5 εἰ α)ς οπιπῖρας 

ᾳπαε εοἀεπῃ πιοάο εΠεγιπίιγ, εχοερ[ϊοπῖς ]α5 πιεπαϊπ]{ε 

ἀεσεί, ἀππι πιούο Ππ]]α α]ία εχιεπιρογα]ῖ εἰ πιαπ][εβα οὐ-- 

σα[ιοπε ασοίἀετῖί ε]ασπιοάί [ππρίοπια, γε]μῖ Α παπο 

ἀἱατι]λοεα: εκ οἶρο απὶ Ῥοίμ απο Πί οτία, {[εά πιοτβὶ 

ταἰῖοπα Ιπίεγνοποτ. ἸἈαπι απαε αἰῖα εκ οαυ/[α εἰ ΠΟΠ. νϊ 

πιοτυί ενεπῖιπί, 1ρβαςδ ππογίεπι βρπιῄσαγε πεφπθιηῖ, Π- 

συυπι Πηπ]άεπα ἀπ απο ουσ τε Πρηπϊβοπία οοη]αποίαπα 

ε[ῇε οροτιεῖ, 

ΜΕ, 

Ορ]α]αἰπιία ἱαδογαπίεπι ἀἰαττ]οεα εοτγἰρὶ ὄοπιπι. 
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Ἐᾱ. Οπατι, ΙΧ. [257] Ἐά. Βας. . (204) 

Οέχ ὡς ἄΗμΜον τοῦτο τῶν ὀφθαλμιώντων αγαθὸν, 
5” ᾿ 

ἆλλ᾽ ὡς αἴτιον παρ αὐτοῦ εἴρηται, δια τὸ τὴν πλεονεξίαν 

τῶν χυμών ἐκκενοῖν τὲ ἅμα καὶ ἀντισπῷν κάτω. ἐστι ὃ᾽ 

αὐτῷ καὶ τοῦτο παράδειγµα ἓν τῶν αὐτομάτως ἔπ᾽ ωὠφελείᾳ 

πενουµένων, ἃ χρὴ τὸν ἰατρὸν μιμεῖσθαι, ἀμιέλει καὶ ποιοῦ- 

σιν οὕτω πάντες ἐν ὀφθαλμίαις, τὴν γαστέρα διά τε κλυ-- 

σιήρων καὶ καθάρσέων ὑπάγοντες. 

, ... 

Κύστιν διακοπέντι ἢ ἐγκέφαλον ἢ Καρδίην ἡἢ φρένας ἢὴ τῶν 

ἐντέρων τι τῶν λεπτῶν Ἠ κοιλίην ἡ ἧπαρ θανατῶδες. 

Τὸ Θανατώῶδες ὄνομα πολλάκις εἴρηται ἐν ἄλλοις τὲ 
κ 3 2ι 4 ” λ ͵ μοι -” δε αν 

καὶ κατ αυτο τοῦτο Το βιβλίον, ἐπὶ τῶν ἐξ αναγκης τεθνη-- 
. , / ι ρ, ς Φ ν Δ / λ ς ” 

Ἑομένων, πολλακις δὲ τῶν ως ἐπὶ το πολυ. διὸ καὶ νῦν 
” ΄ 3 . ’ 3 ; / «’ 

αδηλὸν ἐστιν Σίτὲ παντως αποφαίνεται Όανατον ἔπεσθαυ 
- » Β , - 5 3 3 

ταῖς τῶν εἰρήμένων μορίων διακοπαϊς;, εἴτ ἐπί τινων ἔγχω- 

Ποο ποη {απηπαπι Ῥοπαπι ορΗἱ]μα]πια ]ορογαπίϊδιις 

αρπαπα, [εὰ πὶ οαι/[α αἳ οο ῥρτοπιποϊκίιτ, ᾳαοά ἨάπποΓΠα 

τει πάαπίια Ππια] ναοιείαγ οἱ αἆ ΙΠπίοτίιοτα τε[ο]]αίατ. 

Ουοά απαπι 1ρῇ ᾳποφιιε ΕΧΕΠΙΡΊΙΙΗ ε[ι ΘΟΤΗΠΙ ας Γροπίο 

εἰ τι] ες ναομαπίάχ οἱ 91ο ΠπείοΙπα ἀπηλίαγϊί οροτἰαί; 

ὨΙΠΙΙΥΗΠΙ 1ΐία ΟΠΙΠΕΘ Ταοἶαπί οφ ῖ 1π ορ] ἱ]αἱηλ1] αἰνιια απα 

ε)γ/ιενίρας ἴππι ριγραΙοπίρας ΓαράαοηΕ. 

ΧΥΙΙ1. 

σι Ργαεεῖ/α νε[ιεα Γιετῖε" αι οεγεῦγιπι αμὶ «0Υ αμ /ε- 

ρέει ΓγαπσυεΓΓ τη αμῖ ἴέεπμε οφμοάάαπι Ιπίε[ξίπμπι αί 

φεπιγἰολίιι αιιῖ 1εεμή, ἰείαίε ε[ῖ, 

Ἀοπιεη Ἰεία]ε πι ας ἵπ ἸἨρτῖς {πι Ίου 1ρ[ο [αερο 

ᾗε 19 αι εκ πεοε[αἰαίε Ιπιεγ]ατί [απί, [περο οἰίαπι ἆθ 

116 αυἵ ΡρΙετυππαιθ, Ῥγοἰμ]ί,.  Όματε παπο αθά απ εἴι, 

Ἠίτηπα Ο1οίΑΥΙΠΙ Ρραγίταπα ΡΤαΘΟΙΠΟΠΕΡ ΟΠΙΠΙΠΟ ΠΙΟΥΤΕΠΑ [6- 

αι γεµί 1ΠΠΠΕΥΕ, αἩ 1π οφ υάρμδάαπι ΥΑΓΟ ΙΟΠΙΙΠΕΠΙ ΓΕΓΥΑΓΙ 

΄ 
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ρεῖ σωθήῆναι σπανίως τὸν ἄνθρωπον. ὅτι μὲν οὖν ἡ. τῆς 

καρδίας τρῶσις ἐπιφέρει θάνατον ἐξ ἀνάγκης ἕν τι τῶν 

ὁμολογουμένων ἐστὶν, οὐ μὴν ἐπέ γε τῶν ἄλλων ὠμολόγηταυ 

πᾶσα τρῶσις ἄφυκτον ἔχειν τὸν Φάνατον, ἀλλ ἡ µεγάλη 

τὲ καὶ µέχοι πάθους, ὅπερ εἰκός ἐστι σημαίνεσθαι πρὸς 

τῆς διακοπέντε φωνῆς, ἵνα ὅ τε τῆς κύστεως χιτὼν ὕλως 

διακοπῆ µέχρι τῆς ἐντὸς εὐρυχωρίας, ἕκαστόν τε τῶν ἆλ- 

λων. ἐπὶ μὲν οὖν τῆς κύστεως ὠμολόγηται τὸ μὴ συμφύε- 

σθαι τὴν τοιαύτην 'τρώσιν, ὥσπερ εξ καὶ τοῦ νευρώδους 

(305) τῶν φρενῶν καὶ τῶν λεπτων ἐντέρων. ἐπὶ δὲ τῆς 

κοιλίας ἀμφισβη- [258 1] τεῖται. τινὲς γὰρ σεσώσθαί φα- 

σιν ἐπ αὐτῇ σπανίως τοὺς τρωθέντας. ἅπατος δὲ οὐ µό- 

νον τρῶσιν βαθεῖαν ἐπὶ τῶν λοβῶν 7ενομένην θεραπεύεσθαί 

φασιν, ἀλλὰ καὶ λοβὸν ἀποτμηθέντα. {σμεν ὃ᾽ ὅτι κάν τῷ 

περὶ τών ὀλεθρίων τραυμάτων ἔνια τῶν εἰρημένων ἐπιχειρεῖ 

Θεραπεύειν ὃὁ γράψας τὸ βιβλίον. τό γε μὴν ἀκόλλητον 

μένειν τὴν διακοπὴν αὐτῶν, ἐπὶ μὲν τῆς καρδίας τε καὶ 
- . ’ 3 τα -” ’ 

τοῦ ὁδιαφθαάγµατος ἐπ της διηνεκοῦς τών μοθίων 7ιγεταυ 

εοπίίησαξ. Οποᾶ 1ἴααιε οογᾶΐ τη]πιι πποτίεπι πεσε[[ατ]ο 

οΠεγαί εκ Ιἶδ ᾳπαο 8Ώ οππῖραςδ εοποεάππίασγ απιπι ε 

ἨΟΠ ἴαπει αἳὓ αλῖ οοποε[απι ε[ ᾳποάοππααε σα]παφ 

πωοτίεπαι 1ΠσεἸετα, Γεὰ αιιοά πιασπιπα αίᾳαε Ρρτο[απάαπι εἴῖ, 

αιιοἆ οοη[επίαπευιπι ει Ρεν ἀῑείίοσεπι Ρταεείῖ[α Πρ] [ιοαγϊ: 

πῖ τοία νε[σααε ἱαπῖσα ἁἰνί[α αἆ Ιπίεγπαπι υ[ᾳαε οαρασο]ία- 

{ει ρετία[α αἴηπε αΠοταπι απαππηποάφαα Επιϊίετ ἀῑν]Γαπα 

1πίο]σαίαγ. 1 γεβσα [Παπὶἆεπι οοπσε[απι ε[ι Ια]ἱο να] Πας 

Ίοπ εοα]είσετε, τα πεο ΙΠπ Ρραγίο εἰϊαπι [ερίί ἱταηδνετί 

ηετνοία εο ἰεπιῖραδ ΙΠπίε[ΙηϊΙ. ΌΏε νεπίγίοἁ]ο νεγο ἀπρῖ- 

{αίας. ΟὉποκόάααι επῖπι Ἱπ εο ναπεγα[ίος ἀῑσιηῖ, αἰἰααπάο, 

{εὰ τατο Γω[ζε [απαίοβ. Αί νετο ποπ τιίπας [οἱαπα 1π 

Ἱεοονί Εμεῖ αοοερίαπα, Γεὰ Πμναμι εἴῖαπι αὐ[οίζαπι [απᾶ-- 

ἔαπι {ωάε ρτο[εταί, Φοἵπιας απίεπι Ἰμτο ἆε ναπετιραφ 

οτ]ι]ο[ Ἱπ[οβίρίο, εκ ἨΗῖν αφπαεάαπι εἶαςφ ΠΡ απείογεπι 

ογαγε ασσγεάΙ. Οιοά νετο εαΓΙΙΗ ΡαγΙΙάπα ἀϊασορε 1πσία- 

Επαία πιαπεαῖν 1π οογάε αιίάεπι 4ο Περίο ἵπαπογεχ[ο Πτ 
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Π ΄ ; - ιό ’ ΔΝ 

κινήσεως, ἐπὶ δὲ τῆς κύστεως ὅτι νευρωδης καὶ λεπτη καὶ 
5, 3 / . -” -” ς Π 

ἄναιμος ἀμέλευ καὶ τὸν τράχηλον αυτῆς ὁρῶμεν ὀσημέραυ 

Θεραπευόμενον ἐν ταῖς λεθοτομίαις» ἐπειδὴ σαρκώδης ἐστί. 
Ν κ αφ . ος ” π Π ᾽ ν ” 

τὸ ὃ᾽ ἦπαρ αἱμοθῥαγικὰς ἔχευ τὰς τρώσεις, καὶ διὰ τοῦτο 

ἀποθνήσκειν φθάνουσιν οἳ τρωθένιες οὕτως, πρὶν αὐτὸ κολ- 

ληθ ναι. τὸ ὃ᾽ οὕτως εἴπον, ἵνα «καὶ φλέψ τις διακοπῆ, 

διὰ τοῦετ «οὖν οὔτε οἳ τὰς ἐπιπολῆς αὐτοῦ τρώσεις ἰᾷσθαυ 

λέγοντες οὔτε οἱ τοὺς λοβοὺς αφηρηκέναι δοκοῖσιν αληθεύειν. 

ἐγκέφαλον δὲ τρωθέντα πολλάκις είδοµεν ἰαθέντα καὶ ἅπαξ 

ἐν τῇ κατὸ τὴν ᾿Ιωνίαν «Σμύρνη, ἔτι Υὲ τοῦ διδασκάλου 

ΤΓέλοπος ζῶντος, ἐπ αξιολόγῳ τῇ τρώσει. τουτὶ μὲν οὖν 
- / , Γ 3 ι Δ [ 

τῶν πάνυ σπανίων ἐσεὶν, ἀληθὲς δὲ τὸ τας μεγάλας τρώσεις 

οἵας πο ἔοικεν ὁ {πποκράτης ὀνομάξειν διακοπᾶς ἐπιφέ- 

ϱειν θάνατον. αἵ γε μὴν ἄχρι τινὸς τῶν ἐν αυτῷ κοιλιών 

τρώσεις ὁμολογοῦνται πᾶσι Φάνατον ἐπιφέρειν. ἡ δὲ τῶν 

λεπτών ἐντέρων φύσις καὶ μᾶλλόν γε ἡ τῆς κοιλίας οὐκ ὁλί- 
- Π 5 αν ξὶ -- ω 

γον µετέχευ τῆς σαρκώδους οὐσίας, καὶ διὰ τοῦτο ἐπιπόλῆς 

οἨ Ῥεγρείπππι 6οΥΠΠ1 πποίαπης 1Η Υε[οᾶ Υογο απἷα ποχνο[α, 

ἵεηαῖς εἰ εκ[αησιῖς εχΙ[. ΊΝαπ Πρίαπι οεγνίσειη, φιιοᾶ 

οαγπο[α {Πί, Ἱπ οα]επίογαπι εκίἰταοίίοπο αιο[άϊε [απαγί 

εοΠ[ρΙοῖπη5.  Ἡερας νετο [αποϊαίαπι νυ]πεγαίίοπες Ἰαρεί 

Ἰαειιογγ]μοῖσας αἴφιπε Ι4οίγοο Ρυῖιδ πιογΙαΠία» απ Πία νιι]-- 

πογαιϊ Γαπί απαπα νΗ]πετα οοηβ]( πανί ΦΙ1θαΠΙ, ος αι- 

ἴθια Ἱία ἀῑκί αἱ Ρετ[εοίαπι Υεηαπη εἰἶαπι ε[[ο Ιπ[ο]]ἱσαία. 

Έα το Ἱσίιν πεο απ ππΙΠίπα ΓΠαρεγβοίαγία ]εσογῖ Υα]πενγα 

{ο οιχα[ς, πθο αι εἶις 1οψος αΡ[ια [Πα ργοΓετιηῖ, γετ]- 

{α[εια Ργοίεγγε νΙάεπίαν,  Ὑαπογαίαπα απίοι ΟΘΥΕΡΓΙΙΠΙ 

{αερα [απαίαπι νΙάἴπιας Γεπ1ε](ιιε ΘΙΙΥΥΠάΘ ἑοηίας, νἰνεηπίε 

αἆλμο ρταθοερίοιε Ῥε]ορε, εκ Ἱπβρηϊ να]πετο. Αἲ 14 εκ 

16 εί ια ταγ]πιε ενα αΠ!, γεγαπι απίεπι ε[ Ππασηα5 

νυ]πεγαί]οες, αιιαὶος Ηἱρροοναίε ἀἴαοοραςδ αβρε]ίαγε νι- 

ἀείις, πιογίεπι αἴεγτος αιιας ἰαπιεα αὐμ[ηο αλἴηαεπα γΥεπ- 

Ἱτιοι]απι οετερτί νι]πενα ρεπείγαπίν ἀπίογίίαπι ΙΠνε]εγα 

οοπεεάαπί οπιΠθ8δ, Γεπυῖυπαι απίεπι ΙΠΙε[ΠΙΠογαΠπι εἰ νει- 

που] πιασῖ5 παίηχα οἈγποίαο [αυ [απίαο τοι Ρατ ρα- 
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μὲν τρωθέντα κολλᾶται πολλάκις, ὅλα δὲ διακοπέντα µέχρυ 

τῆς ἔσω κοιλίας ἓν τῷ σπανιωτάτῳ. οὐ τοῦτο δέ µου δοκεῖ 
διὼ τὴν οὐσίαν αὐτῶν, αλλ ὅτι φάρμακον ἐπιθεῖναι, καθά- 

περ τοῖς ἔξω τραύμασιν οὐ δυνάµεθα. διὸ καὶ διὰ τῶν 

καταπινοµένων ἐπιχειρεῖ θΘεραπεύειν τὴν κοιλίαν ὁ περὶ 

τῶν ὀλεθρίων τραυμάτων γράψας, εἴτ αὐτὸς ὁ Ιπποκράτης 
εἴτ ἄλλος τις ἕτερος. 

9’. 
” Ἆ ” / 

᾿Επὴν διακοπῇ ὀστέον ἡ χόνδρος 3) νεῦρον ἢ γνάθου τὸ λε- 

πιὸν ἡ ἀκροποσῦθίη, οὔτε αἴξεται οὔτε συμφύέται, 

«4ὔξεσθαυ μὲν γὰρ λέγει τὸ γεννᾶσθαί τινα ἑτέραν 

οὐσίαν τοιαύιήν, οἷα τοῦ διακοπέντος ἐσεὶν, ὥσπερ ἐπὶ τῶν 

κοίλων ἐλκῶν ὁρᾶται σαρξ βλαστάνουσα, συμφίεσθαι δὲ 

ὅταν τοῦ διακοπέντος σώματος τὰ χείλη κολληθῆ. τὸ μὲν 

οὖν μη γεννᾶσθαυ Ἰόνδρον τἢ ὁστοῦν [32569] ὠμολόγηταν, 

Ποῖραξ, αίᾳμο Ιάεο ΓΗπιπια Ῥατίε νυ]ηεταία [αερίης αρρ]ιι-- 

ἠἰπαπίασΣ ἰοία νεχο ῬΡογ[εοία αἆ εογπ οἑν]ἰαίεπι πια 

ταγ][Πιηθ. Ἠοο αιΐεπι πἹεα αι]άοπι Γεηίεηῖῖα Ρτορίεγ εο- 

τη [αρ[βαΠΙΙαπά. αοοϊἆετε ποπ νΙάείαγ, [εά απία πιεά]σᾶ- 

ΠΠΘΠ/{1ΠΙ 1ρ[5 ΙΠ{εγηῖδ, πί εχἰετηῖς ν]πετίρας ΙΠΙΡΟΠΕΓΕ 

ὨΟΠ Ρο [[μπηιας, Οιιαργορίετ ρε αΠαπηρία νυ]πεγαίωπι ψεηή- 

{γίομ]ασι αποίος ἨΗμχί 4ο να]πεγῖθις εκΙίομς ἵπ[ογριίῖ, Πγε 

Ἡιρροοιαίεο {9 Γιαερίί [νο αἱ φπἱδρίᾶιη, ουταγε αδρτεδΙ{υγ. 

ΧΙΧ. 

Ο μπι οἱ ρει/Γεοιμπι [μετ αμῖ οαγείαρο αμὲ πεγνµς αι 

ἐεπμῖς βεπαε γρατιῖομία αμὶ μγαεριμιιτην πεφιε αμσε[οἴε, 
[) πεφμε εοαἰε[οῖε. 

Αισονὶ. νοσαί αἰίφπααι Ἰα]αθιοςΙ αἰίεγαπι Ρρτουγθαγϊ 

(η Παίίαπη, αιια]ῖς ε[ι Ρρεγ[εοίας ρασίῖδ, αποππαάπιοάιιαι 1. 

οαι5 ιι]οσγίριθ σαΓο Γαοστείοετε οομ[ρἰοΙίασ; «οοα]είοεγθ 

αὐίεια ϱαμπη ἀῑ[οΙβι οοτρογίς Ίαρτα οοπρ]αΙπαπίαγ. πι 

νοτο ᾳιποᾷ Ἠθηπο οαχΙ]βο πεῃαθ 98 ῥεπεγεμίαχ οοποείἴα 



Καάῑ ΓΑ 4ΗΝΟΣ ΕΙΣ 47ΤΟ7Σ ΥΠΟΜΙΝΗΙΙΑΤ4, 3 

Εά. Οµαστ. ΤΧ. 250. Εὰ. Βα[. γ. (905.) 
περὶ δὲ τοῦ μὴ κολλάσθαί τινες ἀμφισβητοῦσιν, ἐναργώς 

γὰρ ὁρᾶσθαί φασι τὰ καταγνύμενα τῶν ὁστῶν κολλώμενα. 

πεπλάνηνται ὃ᾽ οἳ τοιοῦτοι καὶ διδάξειεν ἄν τις αὐτοὺς ἐπὶ 

τῶν αλύγων ζώων, ὕσα κατάξαντά τι μύριον ἐπωρώθη, 

ταῦτα γαρ εἴτε τις ζώῶντα εἴτδ τεθνεώτα βούλοιτο σκοπεῖν 

ἀνατεμὼν εὐρήσει σαφώς ὑπὸ τοῦ πώρου καθάπερ ἐπὸ 

δεσμοῦ τινος ἐν κύκλῳ περιγραφέντος ἐσφιγμένα τα κέχω- 

θισµένα μόρια τῶν οστέων, ἅπερ εἰ ἀποξέσειεν, ἀκόλλητον 

ὄψεται τὸ βάθος τοῦ κατάγµατος. οὕτω δὲ καὶ περὶ τῶν 
εἐρηιιένων αμφισβητοῦσέ τινες, οἳ μὲν αυξάνεσθαι λέγοντες, 

οὐ μὴν συμᾳύεσθαι, τινὲς δὲ ἐν τῷ σπανίῳ καὶ συμφύεσθαι. 

τοῦ μὲν οὖν αὐξηθῆναι τὰ κατὰ διάβρωσιν ἡλκωμένα δεῖ- 

ται, καὶ ᾿οὐδίνα τεθέαμαι τῶν οὕτω παθόντων μὴ σαρ- 

κωθέντα, τοῦ κολληθῆναι δὲ τὰ διηθημένα καὶ οὐ τὼ δια- 

κἐκομμένα. διαφέρει γὰρ αἄλλήλων ταῦτα τῶν διακεκοµ- 

µένων ἐς τὸ πέρας ἐχύντων διήκουσαν τὴν διαίρεσιν, ἅπερ 

ἔφη νῦν ὁ “Ιπποκράτης μη συμφᾳύεσθαι, οὗ μόνον ὅει 

γευρώδη τε ἐστι καὶ λεπιὰ, αλλ ὅτι καὶ τοιούτων αὐιῶν 

τες ε[ι; απ γετο οοπσ]απεπίἁτ, ποππα]Ι ἁαρτίαπε: παπι 

Ρετ[ρῖειε οοπ[ρϊοϊ Ργο[εγιαπῖ ο[ἵα Ρεγ[ταοία εοπσ]απαγῖς 

[εά Ιί αβετγαπί 1άφιε ἀοοετὶ ρο[απί 1π Ῥτα[ῇ αππαΙρις, 

απογάπι ρατς ϱἠαεάαιη Γγαοία οαἱ]πι οοηἰτακϊ, Παες 6ΗΙΠη 

{ φαἱς νῖνα απῖ πιοτίμα ἀΠΤεοίῖοπε ναί Ἱπ[ρίσετε, πιαΠ]- 

Γε[ιο ραγίες ο[Πιιπι Γεραγαίας οαἱἱο ἴαπᾳιαπι νΙποιπ]ο εἲκ- 

ουπι[ογ]ριο εοπβγ]οεία ε[ε οοπιροσῖεί: πα {1 αὐτα[ετῖς 

{γασίαγας ΡΤΥΟΓΗΠάΗΙΙ ΠΟΠ οοπρ]αΠπαίααι οοπ[ρίοίείαν θΘίςο 

απίεπι εἰ οοιηπιεπιογα[15 [επίεπ{ϊς απιρἰσιαηῖ, ποπ ἶ αι- 

5ετι α[βγπιαπίες, πο ἵαπιεπ οοαἱε[οεγε; «ιιάἆαπι Ύεγο οοᾶ- 

Ἱείεετε, [εὰ τατγο. Όπαε Ιίαφπε ρετ εγοῇοπεπι μἱοργαία 

{απε, ααβετί ροβι]απῖ, εἴἶαπι πα]]απα νιὰΙ Πα αΠεοίοντπης 

ουἵ Τ4ΑΓΟ ἨΟΠ τερεπεταία Πί; οοπσ]ηϊπατί αἀίεπι ἀε[ιάε- 

ταπί ϱπαθ ἀῑνια εἰ ποπ ρεν[οοία [αηπῖ. Ἠαεο επῖπι ΙΠ{ΘΥ 

Γε ἀῑβεταπί, ηαῖα Ρεγ[εοία ἀῑνι[ίοπεπι [οτι απίας αᾱ εκίγε- 

ΠΠ Ἡ[αε ρεγναεπίεπ, οµαε παπο Ηἱρροογαίες οοα]6- 

ἴοετε ποη ῥρτο[ετί; ποπ οὗ 14 ἰαπίαπι αιοά πεγνοία [πε 
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ὕντων, ἀφίσιανταυ τὰ χείλη τῆς τρώὠσεως ἀλλήλων οὐκ 

ὀλίγον. 

[ή 

χ 
Εν) 3 .. Γι ᾱ. 3 ρω .) ’ 3 ΄ 3 

1ἶν ἐς την κοιλίιήν αἷμα ἔκχυθ παρα φυσιν, ἄναγκη ἑππυη- 

Φῆναυ. 

Τινὲς μὲν χωρὶς ἄρθρου }ράφουσιν ἐν ἐς κοιλίην αἷμα 

ἐκχυθῆ, ῥουλόμενοι πᾶσαν δηλοῦσθαι κοιλότητα. μαρτυρεῖ 

γ᾽ αὐιοῖς ἡ τοῦ παρὰ φύσιν προσθήκη, τοιοῦτόν τι δι αὐ-- 

τῆς ἐνδεικνυμένου τοῦ {πποκράτους" ἐὰν ἐκχυθῆ ποτε τῆς 

οἰκείας κοιλόιητος τὸ αἷμα καὶ εἰς ἐτέραν κοιλότητα ο]ντι- 

ναοῦν ἀφίκηταυ, µέγειν αἵματι τούτῳ παντάπασιν ἀμήχα- 

φον. οὕτω γοῦν καὶ κατὰ τὰς φλεγμονώς καὶ τὰς ἐκχυμώ- 

σεις ὀνομαξυμένας φαίνεται γιγνόμενον ἐπὶ μὲν τῶν φλε- 

γμονῶν κατὰ µικρὰ διασπειροµένου τοῦ αἵματος εἰς τὰς λόγῳ 

Θεωρητας ἐν ταῖς μυσὶ κοιλότητας, ἐπὶ δὲ τῶν ἐκχυμώ-- 
3 ’ ’ - ᾽ 3 ΄ 

σέων εἰς τὰς περικειµένας χωρας τοις ἀγγείοις ἐκχεομένου. 

οἱ {επαῖα, {Γεά νι]πετῖ Ίαργα α [6 ΙΠΥΙΟΕΠΙ ἨΟΠ ΡᾶΤάΠΙ 

πετ, 

ΧΧ. 

δί [απρμῖς ἵπ πέεγαπι ρταείετ παίιταπι ε[}ι[ις Γμετῖεν επ 

Γμρριγατὶ πεεε[]ε ε[ε, 

Οαἱἆαπα πε αγί]ου]ο: ᾖ[ ἴπ νεπίγεπι ε[Γα[ως Γετῖε 

/απριῖς, [ου ραπί, ΟΠΙΠΕΠΙ νο]επίε οαν]ίαίεαι βρπ]βοατϊ 

Ἱράραπε [εβΙπιοπίο ε[, ργαείιεγ παίµγαπι αἀάῑίαπι, ρε 

"Ὕσαπι αὐ]εοίίοηεπ ἴαιε απά ο[επάί Ηιρροογαίε. δί 

αιαπάο [απραῖς α Γσαργίο εοπεερἰαοιυ]ο ἴπ αἰίαπι φπαπωσι-- 

ᾳπε οαντίαίεπα ρεγνεπενῖ!, πί Ἠ1ο [απραῖδ Ρεγπιαπεα!, ΟΠΙΠΙΠΟ 

Ρεγαγάμαπι ε[. δίο αρίίας εἰ 1π Ρ]]ερπιοπῖς εἰ ἵπ [ηρσί]-- 

Ἰαἰ{οπίρας αρρεἰ]αῖῖς Πεν οοπ[ρίοϊασ: ἵπ Ῥμ]ερπιομῖς αιῖ-- 

ἀοπι ρετ πηπίηπιας ρατίες ἀΠρετίο [απσιῖπε ἵπ ες π[ου]ο-- 

τητα οαν]αἰε6 φας [ο]α ταϊοπο [ρεοπΙαπιάσς [ηρρβ]]αἰτομῖ-- 

ψαδ γεχο α[ια[ο 1π {ραίία εἰ ναία οἴχομπα]ασεπίία [απριίπε, 
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τὸ ὃδ᾽ ἐκπυηθῆναι κακώς εἴρηταυ μιας μἐταβολῆς ὄνομα 
ὑπάρχον. διὸ καὶ τινες εἰς τὸ γένικώτερον αὐτὸ µεταλαμ- 

βάνουσιν εἰς τὸ φθαρῆναε, τοῦτο σηµαίνεσθαι λέγοντες ὑπ 
αὐτοῦ. καὶ γὼρ οὕτω φαίνεται γιγνόµμενον ὡς μὴ διαμένειν 

αἶμα τὸ τῆς κατὼ φύσιν χώρας ἐκπεσὸν, αλλὰ ποτὲ μὲν 

ἐκπυϊσκεσθαι, ποτὲ δὲ μελαίνασθαι, ποτὲ δὲ θρομβοῦσθαι, 
καὶ μάλισθ”. ὅταν εἰς μεγάλην κοιλότητα ἐκπέσῃ παρὰ φύσιν. 

χα. ἄξὰ 

[260] Τοῖσυ μαινομένοισι πιρσῶν. Ὁ αἱμορῥοῖδων ἔπιγινο- 

μένω» τῆς μανίης λύσις. 

᾿Ενταῦθα µανίαν τὴν κυρίως μελαγχολίαν καλεῖ, οὐχὶ 

τὴν ἀπὸ χολῆς. κιρδὸς γάρ ἐστιν ἀνεύρεσις τῶν φλεβών 
τῶν ἐν τοῖς μηροῖς καὶ σκέλεσιν ἀπὸ παχέος καὶ µελαγχο- 

λικοῦ γενόμενος ἀἵματοο ὥστε ωθοισης τῆς φύσεως εἰς 

ἄκυρώτερα ώς αλ τὴν ᾽μανίαν ἐργαζομένους χυμοὺς 
} 

Ῥοστο [αρριτατί ἀῑοίαπι ει, (αππα ΠΟΙΠεΠ Π{ ππῖας ἵα 

[απραῖπο {ποίας πιπαΠΠοΠ]6ς «ατα ΠοΠΠΙΠΗΙ 1ρ[απι αἆ σε- 

πεγα]μ5, Ίοο ο[ί αἆ οπΊπεΠι [αηραϊηϊ οονγαρἰείαπι ἵταῃς- 

{εγαπῖ Ίάφιιο αἩ 1ρ[ο ἀῑομπί βρπὶβοαχϊ, Θἱο εἰθεπίπι Πογὶ 

νιἀείαχ [αηρβιΙπεΠι ΠΟΠ ΡΕγΠΙΔΠΕΥΕ, Ύ μπι ϱ [1ο παϊιτα]ί 

Ίουο εχοἰἀεχί!, [εἢ αἰαιαπἆο [αρρυτατί, αφιπαπάο πηῖρτε- 

{οετα, αἱφιαπᾶο Ίπ σΙΙΠΙΟΦ ΟΟΠΟΥΕίΟΘΥΟ, 30 ῬΓαε[6ΓΕΗη 

απ 11 1 πηᾶρΏαπα οαραοϊἰαίεπι Ῥγαείεν παίαταπι εχοϊἀετῖ, 

ΧΧΙ. 

Τη[απϊεπείδης [ υατίεες αμε Λαεπιοτγ]οῖάες αεοε[]ετίπε, ὗι- 

Γαπίαε [οἰμείο. 

Ηιο Ἱπ[απίαπι Ῥτορτίε πιε]απο]ο]ίαπι νοσαξ, ποπ α 

Ῥΐ]ε {πποτει. Ὑατὶίκ αμίεπι ε[ νοπατΗπι πας 1π {εμιοχὶ- 

Ῥι5 εἰ ογατῖρας Ἰαβοπίας, α ετα[ο εἰ πιε]απο]μο]ίοο Γαη- 

διῖπε [αοία ἁῑ]αίαιιο,. Ἱναίατα Παπᾳιθ. ἨμΏ1ογςς 1Π[αΠΊαΠι 

ε[ῇ οἱ επ{ες ΠΙαΣΙΠΙΕ(ΙΕ πιε]αηε]μο]ῖοο εἰ οταί[ον αἆ ῬατίεΒ 

6ΛΙΕΝΌύ6 Το, ΧΥΙΙΙ. ς- 
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καὶ μάλισθ᾽ ὅταν ὧσε μελαγγολωνρὲ καὶ παχεῖς, ἥ τε τών 

εἰρημένων παθών ἔπεται γένεσις, ἤ τε τῆς µανίας λύσις. 

κβ.. 
“Οκόσα ῥήγματα ἐκ τοῦ νώτου ἐς τοὺς ἀγκῶνας ηρμη 

φλεβοτοµία λύειν. 

; .” ΄ « ΄ 3 πώ ] ΄ 

Καάλλιον ἔνιου γραφουσιν 0χοσα αλγήματα. τὸ γάρ του 
- 3 - / ”, 

ῥῆγμα µεταβαίνειν αὐιὸ τῶν ἀδυναιων ἐσεῖν, εἴ γὲ δὴ 
ε Αν λα - , 3 

διασπωµένου τε καὶ ῥηγνυμένου κατὰ τὸ δαρκῶδες αὐτοῦ 
ὰα -”- ΄ 3 «κ ͵ - 

µορίου τοῦ μυὸς γίνεται τὸ ῥῆγμα. «Φαίνεται γοῦν ἐνίοτε 
αν ” 3 ΄ 3 - -” Γὰ 4. ’ . - 

πάνυ σαφώς αΌροιξζομενον ἓν τη της ῥήδεως χωρᾳᾷ το αἷμα 
ες ” 3 - - ωά -υ . ” 

καὶ  ἴασις ἐν τῷ διαφορῆσαι τοῦτο κέῖται. πα ὃ ἄλλα 

τὰ κατὰ τὸν νώτον ἀλγήματα μεθιστάμένα καταθῥέων ἐρ- 
ορ Δ » ΔΝ 9 / ε Ν λ - Π 

γαάξεται χυµος, ἔνίοτὲ μὲν καὶ μονος, ως τα πολλα δὲ καὶ 

μειὰ φυσώδους καὶ παχέος πνεύματος, ὃν ἐκλαμβάνειν τε 

χρὴ καὶ κενοῦν διὰ τῆς κατ αγκώνα φλεβοτομίας, ὅταν 
.. . - Ε ε . . ἰωώσγ, 

ἐνταῦθα φανεῖταυ ῥέων αὐτὸς γὰρ ἐκέλευσε κατὰ τὰς ῥο- 

Ισπορί]ογο ρχοἰταάεπίε, ἀῑοίογαπι α[εοίαππι ἔπιη 6οπογα- 

{ο ἴππι 1π/απίας [οἰαίῖο [εαῖξαχ, 
θ-- 

μη. 

Βιμριίοπει φαε ον ἄοτο αἆ εμδεί αγεομίωπα ἆῑε[εειιάμ, 

νεπαε [εοιίο [οἱυῖε. 

Με]ῖας απ]άαπι [οτραπέ, ἀοΐογες φμῖ: παπα γηρίῖοπεια 

ἐρίααι «ἀε[οοπάςτο ππυπῃ εΒ ἱπιρο[αρί]απα, Πφαϊάενι ᾱἷ- 

νι][α ας ταρία πιπ[ου]ῖ Ρρατίε οαγπο[α τρίο, Ὑάείις 

(ἀἴαάθ ΠοπΠαπ(υααι αἁπιοάμπι πιαπ]{ε[ίιο οο]εοίαςδ Ιπ Ίοοο 

ταριοπίς Γαησαῖΐς Ἰαῖσφαε οπταϊ[ῖο ἵπ ἀἱ[ομίποπε Παπίας, 

Ἠε]ίαπος Υεχο ἀοτῇᾷ ἀοΐογες ἰταπο]α[ϊῖο ἀεῃαεπς ἨΙΠΙΟΣΥ 

Ρτουγεαί, Ιπῖεγάαπι [οἱ15, Γεά πιαρπα εκ Ρατίο ουπι Πα- 

{α]επίο αἔ οτα[ο {ρίγα οοη]αποίας, 4πεπῃ Γεοία Ἱπ οπβΙῖο 

εχοῖρετε θἵ ΥΔοΙΒΓε οροτίεί, 4πππι εο Ππογε αρρατεί. 

1ρ/ε παπιφπε ἱπαιρεγανὶί Ῥγο Ιπο]πα[ίοπαπα Ἱπρεία ἨΠΠιο-- 

. ἀ ἀ . 
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πας τῶν βυμῶν τὰς κενώσεις ποιεῖσθαι. ταὐτὸ δὲ σημαίνει 
καὶ δε ἡ λεξις, ἀκτέα γὰρ ᾗᾖ Ὅοσνν διὼ τῶν συμφερόντων 
αρίων. Σὲ δὲ περὶ τῶν ῥηγμάτων ὁ λόγος αὐτῷ 7έγραπταυ 
τὸ κατὰ συμπάθειαν ἀλγήματα γινόμενα ακουστέον εἰρῆσθαυ 
καταβαίνειν εἰς τοὺς ο, οὐκ. αὐτὴν τὴν διαίρεσιν τοῦ 
σαρκώδους μορίου. καὶ μέντοι καὶ ὠφελεῖσθαι δυνατόν 
ἐστιν ὑπὸ τῆς «φλεβοτομίας τὸ τοιαῦτα τῷ κοινῷ λόγῳ 
τῆς κενώσεως. 

κ}. 

[361] (906) 1ῖν φοβὸς καὶ δυσθυμίη πολὺν χρόνον 
ἔχουσα διατελέει, μελαγχολικὸν τὸ τοιοῦτον, 

᾿Λὰν μὴ διά τινας φανερὰς αἰείας φοβεῖταί τις ᾖᾗ δυσ- 
θυμῇ φανερῶς ἐστι μελαγχολικὰ καὶ τὸ τοιαῦτα συμπτω- 
ματα καὶ μᾶλλον εἰ τύχη κεχρονικότα. διὰ μέντοι φανε- 
θὰν αἰτίαν ἀρξάμένα, κάπειτα Χθονίζυντα μὴ λανθανέτω σὲ 
μἐλαγχολίαν ἐνδεικνύμενα,. καὶ γὰρ καὶ μανία πολλοῖς Τδη 

ΤΗΠΙ ΥαςΠΒΙΊοπες {αοϊεηάας ε{[ε. Ίάεπι νεγο Ἠΐο Ιρπίμα 
Πρηϊβοαί: εο ἀμοεπιάμτα, φμο Ρεγβιὲ Ρεγ ἴοσα οοπ[εγεπεία. 
Οποά { ἆε ταρίῖς αὐ ἱρίο Γοπρία ΠΙ οτα[ῖο, ἆο]οτεβ Ρεν 
οοπ{εη[αι εἰ [Ὑππραίμίαπι Γαοἰο εχαιἀἱεπάμπι ο ἀἰοί αἳ 
εο 1Π οιι)]ίο ἀε[οεπάςγε, Ἠοι 1ρ[απι οαχΠο[αθ Ρατίῖς ἀῑνι- 
Ποπεπι, Εί οεγίε ἰα]ίριβ μἱ1]]ς ο[[ο Ροἱε[ὶ νεπαε Γεοίῖο 
οοπιπααΏ] νασμα[Ιοπῖς ΤαίΙοῃ6, 

ΧΧΙΙΙ. 

δὲ ππείµς εἰ πποεβεία Ἰοηβο {επιμογε ψετ/ενεγεμὲε, ε]ιρπιοᾶί 
ΓΥπιρίοπια ππεἰαπε]οἰίομπι ε[ῖ. 

Ι οπῖθ ΠΟΠ ππαπ][εβαπι οἳἨ οαιι[απα πιθἰιαξ απὶ Πιος- 
ης Πί, Πφι]άο οοπ[ία πιε]απο]ο]ίσα ε[ε ε]ααιποᾶί [γπι-- 
Ρίοπιαία, εἰ πιαρῖ Π Ίοηριπι ἵεπρις ρεγ[ενεγατίηε, Φ9ἱ {α- 
ππεη Ῥτορίες οαι[απη πιαμ]Γεβαπι οτία Επ ἀϊπιο Ῥοβεα 
Ρετ[ενετεΏῖ, ΠΟΠ ἴε Ια[εαί ππε]απο]ιο]ίααι Πρηϊβσατε, Εἰ- 

σ2 
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γη, .α αὐτοῦ τοῦ σώματος δηλονότι πρὸς τὸ παθεῖν τὸ πα- 

Θήµατα ταῦτα κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον ἐπιτηδείως ἔχοντος. 

»δ.. 
- -” ” ” ὠ τν 

᾿Ἐντέρων ἣν διακοπῇ τῶν λεπτῶν τι, οὐ Ἑυμφύεται. 

Τοῦτο καὶ κατὰ τὸν ὀλίγον ἔμπροσθεν εἰρημένον ἄφο- 
ρισμὸν ἐδήλωσεν, οὗ ἡ ἀρχὴ, κύστεις ἣν διακοπῇ, ἢ ἐγκέφα- 
λος. οὐκ οἶδα ὃ᾽ ὕπως νῦν µάτην γέγραπται. κατεμάθο-- 

µεν δὲ αὐτὸ τοῦτο καὶ κατ ἄλλους τινῶς ἀφορισμοὺς , οὓς 

καὶ ἐξαιρεῖν ἄμεινον. | 

κξ. 

᾿Ερυσίπελας ἔξωθεν μὲν εἴσω τρέπεσθαι οὐκ ἀγαθδόν' ἔσω- 

Θεν δὲ ἔξω ἀγαθόν. ' 

επῖπι Ίαπα πηπ]ίον 1π πιαπίαπι ἀποῖά]Το οοη[αϊ, απαα αἳ 

εχεαπἀε[οεμιῖία ααἲ Ίνα απῖ πιοεβηία Ργϊποϊρίαπι Ἰαρυτί, 

1ρ[ο [οἴ]οεί οοὔροχο 1ᾷ Τεπιροχῖ 1άοπεο αἆ ἴαιε [ι[οῖ- 

Ρἰεπάαςδ αΠεοιίοπες εχἡτεηία. 

ΧΧΙΥ. 

δι οιιοᾶ ὑπέεΓΕίιογια επιμ ῖιετα Ῥεγ[εεέμτι Γμετίεν τά ποπ 

εοαἰε[ ος. 

Ηοο εἰῖαπι ραυ]ο απίε ργοπαποῖαίο βρ]οσΙ[ῶο ἆἀεε]α- 

ταν]τ, οπ]ας Ππ]απα: ᾖ[ ομὶ ρεγ[εοία νε[ιεα υεἰ οεγεῦγιτα 

Γκετῖε, πο ἨΠονΙ πο Ραοίο Γοτῖρίας Πί. Ίάεπι 4ποφμε 1π 

α)19 ααἱρικάαπι αρ]ογ[παῖς {αοίαπι ε[[ο οεχίο Γοἶπηι 4108 

εκριησετα Πιιεπίῖ ππε]ῖᾳ». 

λατ. 

Εγγγείας Γουῖς ἴπίγο υεγὶ ΠπΙπίπιε Ζοπμπι; ΙΠπίμς υεγο 

/οτας, δοπµήη. 



κά τα αΗποτ ΕΙΣ αΑΤΤτοῦΣ ΥΠΟΠΜΝΗΗ 14. 37 

Ἐά, Ομογε, ΥΧ. [26».] Ἐά, Βαῇ, Ύ. (000.) 
[262] Οὖὐκ ἐρυσίπελας µόνον, ἀλλὰ καὶ πᾶν ἄλλο 

ὑτιοῦν μεθιστάµεγνον ἐκ τῶν βαθέων τὸ καὶ κυρίων μερῶν 
ἐπὶ τὸ δέρµα, τῶν ἀγαθῶν εἶναι σημείων τε ἅμα καὶ αὐ- 

τίων ὑποληπτέον ἐσείν" ἔμπαλιν δὲ μεθιστάμενόν γὲ ἐπὶ τὸ 

βάθος τῶν κακών. αλλὰ καὶ ἄλλα πολλα φαΐνιται κατὰ 

τὸ βιβλίον ὑμοίως εἰρηκως ὃ Ιπποκρότης, ὥσπερ βινὰ 

παραδείγματα τῶν καθύλου λύγων, ἐφ ὧν καὶ τὴν τοῦ συµ.- 

βαίνοντος ἐμπειρίαν ἐναργεστέραν ἔχειν δυνάµεθα”". τοιαῦτα 
γὰρ εἶναι χρὴ τὰ παραδείγματα. 

«στ. 
-” ιά ’ ’ 

Οἶσιν ἄν ἓν τοῖσι καύσοισι τρὀμοι γένωνται παρακοιὴ λύει. 

Είτ αὐτὸς ὁ Ἱ]πποκράτης τοὺς ποιούτους ἀφορισμοὺς 
ἔγραψεν, οἷον παραδείγματα λόγων γενικωτέρων τε καὶ κα- 
Φολικωτέθων, εἴτ ἄλλοι παρέθέσαν, ἐάσαντες ζητεῖν ἑτέ- 

ϱοις, ἐκεῖνο µόνον ἐπ αὐτῶν φυλάττοιμεν, ὕπερ καὶ πρύσθεν 

ἣΝομ εΓγβρε]ας Γο]απα, [εὰ εἲ αἰῑιπι αΠοπιοίππε α[- 

«Πεείηπι εκ ρτοίαηάῖ 4ο Ρτποῖρίρας Ῥατῆρης αἆ οιίειη 

ἱχαάιοϊ εἰ Ῥοπυπι πρηιπω εἰ Ῥοπαπα οαπίαπα ε[ἴε εχ]Πίπιαιι-- 

ἆωπι εἰ; οοπίτα Υετο αἆ ΙΠίεχγηαν οἱ Ῥγο[απάας Ρατίες τε- 

πηίρτατε ππα]απῃ. Φεὰ αἰα αἴπο αἰία πια]ία Ίος. Ιῦτο 

Ππηϊλίετ ρτοίπ]έ Ἡϊρροσταίες, «ααεάαπι γε]μῖ υπίνεγ[α- 

Ίαπι [επιεηίΙαταπι εἳ ρτἁαεεερίοσΙΠι εχεππρία, ἃ οπδις 

ενἰἀεπίῖοχεπι τεῖ ενεπίᾳ5΄ εχρετιεμίίαπι Ίαβετο Ῥροίπιας. 

Ἐ)]αοπιοᾶί επίπι ε[[ο οχοπωρ]α οΡΟχΙ6ἵ, 

ΧΧΥΙ. 

Οωἱδις ἵπ Πευτίδις ατάεπεῖθις ἴγεπιογες οδογίωπίωγ, εας 

εἰ γἴιηα /οἰυῖ:. 

Βίνε Ηἱρροογαίες 1ρ[ᾳ Ίαἱ6ς αρ]ιοτί[πιο Γογῖρβϊ, νε]ιιῖῖ 

απθεάαπα Ρεπεγα]Ιογαπα οἳ πηῖγεγ[α οσα. ἀἆοουππεπίον απ 

εχεπιρ]α, ἤγα αἰῖ αζθίάεταπί, οεῖοχὶ 1 εχφιἰνεπά μι 1ο- 

Ἠπαιμεηίος, ἴ]]ιά ἀππιίαχαί 1π 1ρῇς ομ[ετναρίπιας φιιοά εἴ - 



38 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ αΑΦΟΡΙΣΙΜΟΙ 

Εά. Όματε, ΣΧ. Γ200. 909.1 Εά, Βαῇ, . (306.) 
μὲν εἴρηται καὶ νῦν δὲ ἐπὶ τοῦ «καύσου λεχθήσεται. τὰ 

γὰρ ποιοῦντα τὸν πυρετὸν τοῦτον αἴτια καιὰ τὸ φλεβῶδες 

ὑπάρχοντα γένος, ὅταν εἰς τὼ νεῦρα µεταστῇ, τρόµον μὲν 
πρώτως ἐργάδεται, συμπασχούσης δὲ τῆς ἀρχῆς καὶ παρα- 

φροσύνας. «ὡς οὖν ἐπὶ καὐσου ἡᾗ µετάστασις, οὕτω καπὶ 

παντὸς ἄλλου πυρετοῦ δύναται γενέσθαι καὶ ὅλως ἐξ ἀρτη- 
θιῶν καὶ φλεβών εἰς νεῦρα µετάστασις τῶν λυπούντων χυ- 

μῶν, ὥσπερ αὖ πάλιν ἐκ νεύρων εἰς αὐτά. οὐκ ἀκριβῶς 

οὖν εἴρηκε τὸν καῦσον ὑπὸ τῆς παραφροσύνης λύεσθαυ, 

ταῦτα γὰρ ὀνομάδειν εἴωθεν ὁ Ιπποκράτης ἐπιγινόμενά τισὸ 
λύειν αὐτῶν τὴν καεασκευἠν, ὕσα τελέως ἐκθεραπεύει τὸν 
ἄνθρωπον, οὐχ ὅσα γεννᾷ πάθος ἕτερον οὐδὲν ἧττον τοῦ 
πρόσθεν ἐπικίνδυνον. 

ὺ 

’ 

αζ.. 

[268] Οκόσοι ἔμπυοι ἢ ὑδρωπικοὶ καΐονται, ἐκρυέντος 
τοῦ πύου ἢ τοῦ ἕὕδατος ἀδρόου πάντως ἀπόλλυνται. 

απίεα ἀῑσίαπι εβ οἱ πιο Ίπ Γεητο αγἀοπίο τερείείατ. Όπας 

επῖπι απο {εῦτεπι ο[Ποϊαπῖ οαα[αο 1η ΥΕΠΟ[ΓΟ Ρεπετο ϱοΠ-- 

ΠΠοπίες, απ αἆ πεγγος ἰταηδ]αίαο Γαοτπί, Ῥγϊπιατῖο 

ἴγεπιογες {αοἰμηῖΐ, Ῥες ϱοΠΓΕΗΓΙΠΙ γετο αγἀεπίε {γαπΠε]αίῖο 

Π:; [ο αἱ ἵπ οπιπῖ αἰία Γεῦτε Πεν Ῥοίεῇ; ἀεπῖαιε ἴππι εκ 

ΑΤΙΘΥΙΙ8 ἴππι νεπῖς ΙΠ πεγνο εἰ οοπίτα εκ πετνῖς 1Π αἵΓ- 

{ετῖας οἱ νεηας ποχῖοτιιπι Ἠαπιογαπι Πί ἱγαπςῃῄακαδ. Ῥοττο 

ΠΟΠ Ρ]απο ῬτοπιαπείανΙι {εῦγεπι αγἀεπίεπι α ἀε]ιγῖο [οἰνῖ: 

εα ἨαΠΙ/πο Ηἱρροοσγαίες ἀϊσετο οοπ[αενΙί οοπβΙ Μαοπεπα 

εοταπα απ1ραφ [αρετνεπεγ]ηί [ο]νετο, «παεοππ(ιε ἸἨοπη]-- 

ηεπι Ρτοσ/α9 Ῥεγ[απαπί, πο 4π8θ αἰίαπι αΠεοίίοπεπι Ρεπε- 

ταηί ΡΤΙΟΓΘ ἨΟΠ ΠιΙητς Ρετίομ]οίαΠῃ, 
’ 

ΧΧΥΠ, 
Θωΐ επιργὶ αμὲ Ιγάτορίοϊ πγαπεμγ αμῖ [εοαπίμήν ΡρΗγε αι 

αφµα εοπΓετεῖπι ε[[ῃµεπίε οπιπῖπο ἴπιεγειε. 
ο --- 



ΚάῑΓάάΠΝΟΣ ΕΙΣ ατἲτοτΣ ΣΠΟΜΝΗΜΑΊΤ41. 30 

Εὰ. μασ, ΙΧ. [268.] Ἐὰ. Βα[. Ῥ. ( 5806.) 
᾽Εμπύους ὀνομάδειν μάλιστα εἴωθε τοὺς ἐν τῇ μέταξυ 

ξώρακός τὲ καὶ πνεύμονος εὐρυχωρίᾳ τὺ πῦον ἔχοντας, οὓς 
ὕτως χρὴ καίειν εἴρηκὲν ἐν τῷ μεγάλῳ περὶ παθών, οὗ ἡ 

ορχή΄ ἢν τοῦ πνεύμονος αἱ ἀρτηρίαυ. τινὲς ὃ᾽ ἐπιγράφουσο 
τὸ ῥιβλίον τοῦτο περὶ ἐμπύων. δέονταυ μὲν οὖν καύσεως 
ϱἑ πλεῖστον ἔχοντεςρ πῦον, ὡς ἀπογνώναι διὰ τῶν πτυσµά- 

των. ἐκκαθαρθῆναι, τοῖς ὃ᾽ αὐτοῖς τούτοις καὶ ἡᾗ δύσπνοια 

γίνεται σφοδρὰ διὰ τὴν σιἐνοχωρίαν, ὥστε καὶ διὰ ταύτήν 

ἡμᾶς ἀναγκάδεσθαυ καίΐειν αὐτούς. ἐπὶ δὲ τῶν ὑδρωπικῶν 
αἱ παρακεντήσεις ὀνομαξόμεναυ μᾶλλον τῶν καύσεων ἐν 

ἴθει τοῖς ἑατροῖς εἰσεν. ἀλλὰ νῦν γε τὺ κοινὸν παρακεντή- 
εώς τὲ καὶ καὐσέως, ὅπερ ἐστὶν αθρύα κένωσις, ὁ /ππο- 

κράτης συμβουλεύει φυλάττέσθαι. φαίνεται γὰρ οὕτως ἅπο- 
βαῖνον ὡς λέγει. Ἰ}έγραπται δὲ καὶ πρὸς ᾿Ἐρασισεράτου 

λεπτομερέστέερον περὶ τῶν ὑδερικῶν ἐπὶ πλέον ὡς φασκον- 

τος αὐτοῦ πεπειρᾶσθαυ τῆς ἀθρύας κενώσεως, πυρετούς 
τὲ φερούσης καὶ θάνατον. ὁὀρῶμεν δὲ ἐπὶ τῶν ἄλλων µο- 
ρίων, ὥσπερ ἐπὶ θώρακος, ὅταν ὄγκος τις ἐμπυήσῃ μέγας, 

Έποργος πιακίπηε Ποιηῖπατα οοη/{ιεν1ί αιῖ ἰ]οταςίς εἰ 

Ῥαϊπιοπίφ 1Π{εγπιθάίο [μα[ίο οο]]εοίμπι Ρ8 οοΠΙΙΠΕΠΕ: ἀ1ιό8 

ᾳποπιοάο οροτίεαϊ Ἱγογε ἰταάιαῖ ἴπ πιβρπο ἆε πιογρίθ 

Ίρνο, ο]ας πάπα, ρμπιοπὶς ατγιετίαες οαπϊάαίι Ἠμπο ]-- 

Ῥγαπι ἄε [ωρρμγαεῖς Ἱπ[ογίραπε, Ἐρεπί ϊρίίατ ἠΠίοπε αιιῖ 

Τ9ΡΙΑΠΙ Ῥρυτῖδ οορίαπη Μαρεηῖς αἱ 14 ρε; (ραία εχραγρατὶ 

Ροίίε ἀε[ίρεγεηί, αἴφααε 5 1ρῇ9 γεμεπιεῃς  Ερίαπάί ἁΠῖ-- 

ου]ίας ορογίίμχ ρτορίετ Ίου απρυβίαπι, Ἱτα αἱ Ἠη]ας τα- 

Ίοηε ϱΟΡΑΠΙΠΥ Πο εο5 πγειθ. 1 Ἠγάτορϊεῖς ααἰεπα Ῥιι-- 

οιἵοπες [εμ ραταρέπἰε[ες αρρε]]αίαε αὐαπα Η[Ποπες πιεὰ1οῖς 

Ὠ[ίαοπες οχαπί,  Ύεοναπα Ἱπ ρταε[επ ἩΗιρροέγαίεν᾽ 

αποά, ι{[ήοπῖ εἰ ραγασεπίε[ι οοπππιάπε εξ, η Ιγετ[αΠα (ο - 

οεί εἰ οοη{[οτίαπι νασπαΙοπεπι γιίαπάαπι ε[ῇε οοπ/{ι]ής: Πα 

επῖπα αἱ Ἱρ[ο ρνγοπαποίαῖ, εγεπῖτε αρρατεῖ. ΑΟ Ετα[ίγαίο 

εἴἶαπι [ογρίπη ει ἆε Ἰγάτοριοῖς ἵαπι [αλα ἔαπι οο- 

Ῥίοβας; οἴφιο 15 οχρεγ]εηίῖα οοππρετίπι ἐἱ οὀπιρτοραϊαήι 

Ώαβετε [ε ἀῑοῖί, ιηϊνεγ[α {αοίαπη ναοιαἰίοηεπα {εῦτες ασ 

πιοτίεπι αἩθεχτο. Φοά οἱ ἴπ αἱ ρατήρυςδ, αἱ {μοχαοε, 



Λ0 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 4Φ0ΡΙΣΜΟΙ ί 
Εά. Οµασι. ΙΧ. [262. 964. ] - ο Εά. Βα[, . (306.) 
ἐπισφαλῆ γινομένην «τὴν. ἀθρόαν κένωσιν, ἔν γε τῷ παρα- 
χθῆμα λειποψυχούντων τε καὶ καταπιπτόντων τὴν δύναμυ 

καὶ μετὰ ταῦτα δυσανάκλητον ἐχύντων τὴν ἀσθένειαν. ἔοι- 

κεν οὖν ἐπὶ μὲν τοιούτων. ἐκ τῆς ἐπὶ πολὺ τῶν σωμάτων 

διαστάσέως καὶ τῆς τοῦ πίου δριμύτητος, ἀνεστομώσθαὶ 
τινα τῶν ἀρτηριωδῶν ἀγγείων, ἃ πρότερον μὲν οἷον ἐπίπωμά 
τι τὸ πῦον εἶχε, κενωθένιν ὃ) ἀθρόως τῷ πύῳ συνέπεταυ 
καὶ συγεκκρίνεται πνεῦμα καὶ κατὼ «οῦτο ἡᾗ βλάβη γίνεται 
τοῖς κάμνουσιν. κἀτὰ μέντοι τοὺς ὑδέρους οὐ διὼ τοῦτο 

μόνον βλάβη γίνεται τοῖς κάµνουσιν, αλλὼ καὶ ὃ τοῦ σπλάγχ- 

νου σχίρῥος, ὡς ἂν μηκέτ ὀχούμενος ὑπὸ τῆς ὑδατώδους 

οὐσίας, κατασπᾷ. τό τε διάφραγμα καὶ τὰ κατὰ τὸν θώρακα 
σπλαγχνα, 

κη. 

[261] ἈΕὐνοῦχοι οὐ ποδαγριῶσιν οὐδὲ φαλακροὶ γίνονται, 

4111 π]Ἅσηας ἵπππουγ ααιιῖς Γαρραταν]έ, οοπ{εγίῖπι {αοΐαπι 

υποιαΙΙοπεΠΙ Ῥεγίοι]ο[απα ε[[ο οοπ(ρ]είπαις, ππιίταπα 1ρῇς 

αΠίπιο ἀε[εοιῖς οἱ ν]γίρας Ρτο[ϊγαίϊς, Ύπαε γἱτίααι ἀευι]ιία-- 

Ἡο. Ῥο[ίεα ΠΟΠ {αοἷ]ε [αγοῖσὶ ἀπ τε[οοϊ]]ατῖ. αιιθαί.  ἴπ. ἵπ- 

Ώρας Ίίαπε οὗ Πιοσηαπι οοΓρογΗπι α [9 Ἱπνίσεπι Γερατα-] 

Ποποπι εἰ ριγῖ5 αοτἰπιοπῖᾶπι, Υαία αααεζαπι αγίεγΙοία ὲ- 

ο]ιάϊ νιάεπίας, ας Ρργῖα5 ορετοι]ί νίου ρᾳς Παεραπίς 

41ο ἀετερεπί6 εἰ εοη/{εγίῖπι ναουαίο, πιπ]ίας [ρ]γίίας ππα 

ουΠι 60ο εχκοθτΠΙαχ, ππἆε ἀεἰτιπιεηίἁπι αερτοϊαπ1ρι5 8ο-- 

οἰά. Ία Ἠγάοτί ποι οὗ 1ά ἀἁμπαιίαχκαί ]αρογαπίος οΡ]αθ- 

ἀππίας, {εὰ εἰἶαπι νἰ[οετῖς [οἴγτ]ας μἱροίο ποπ αππρ]ί8 

ΓαΠεπίαίις αὖ αφιιοία [αρ[ίαπίῖα, ἀθοτ[απα ἵαπι (ἱαρμταραια 

ἴαπι ν]οεχα {]οταρο οοπίεπία γείγα]ι1ῖ. 

ΧΧΥΙΠ. 

Εηιελὲ πεφµε ροάαρτα ἰαύογαπε πεφµε εα]υὶ [ιοε. 



" / 

ΚάΙ Τ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ 4ΤΤΟΥΣ ΤΠΟΜΝΗΜΑΤΙ. 4 
Εά, Ον, ΙΧ. [264.1] Γὰ. Βαῇ, Ύ. (200.) 

Τοὺς  εὐνούχους τὸ τῆς τοµμῆς τῶν ὄρχεων παάδος 

ὁμσίους ταῖς γυναιδὶ ποιεῖ. ἐκείναις οὖν ὥσπερ οὐ γίνε- 

ται φαλάκρωσις, οὕτως οὐδὲ τοῖς εὐνούχοις διὼ τὸ ψυχρὸν 

τῆς κράσεως. τὸ μέντοι μὴ ποδαγριᾷν αὐτοὺς ἐν μὲν τοῖς 

καθ “/πποκράτην χθύνοις ἦν αληθὲς, ἐν δὲ τῷ νῦν οὐκέτι, 

διὼ τὴν ὑπερβάλλουσαν ἁργίαν τὲ ἅμα καὶ ἀκολασίαν τῆς 
διαίτης. ἔχει δὲ ὧδε τὸ σύμπαν" ἀναγκαῖον μὲν ἀσθενε- 
στέρους ἔχειν τοὺς πόδας, μέλλει τις ἁλώναι ποδάγρα, κα- 
Θάπερ τὸν ἐγκέφαλον, εἰὲ μέλλει τις ἐπιληπτικὸς ἐέσεσθαι. 
οὐ μὴν ἀναγκαῖόν γε πάντως ἑἕκάτερον ἁλώναι τῷ πάθευ 

μηδὲν ἐν τῷ ῥβίῳ πλημμελοῦντα. μµαθήση δὲ ἐναργῶς ὅτυ 

τοῦ µέρους ἡ ασθένεια τὸ πάθος οὐχ ἱκανὴ ποιεῖν ἐστιν 

ἐν τῷ μεταξὺ χρόὀνῳ τῶν παροξυσμών, ἐν ᾧ μηδὲν ὅλως 

ἐνοχλοῦνται, Καΐτοι τῆς φυσικῆς ἀσθενείας διὰ παντὺς 

ὑπαρχούσης αὐτῆ. εὔδηλον δὲ καὶ τοῦε ἔστιν ἐπὶ τῶν πο- 

δαγρικῶν ἐναργώς Φφαινόμένον, ὧς ἐπιρῥέοντος αὐτοῖς τινος 
ἐπὶ τοὺς πόδας γχυμοῦ περιττοῦ συνίσταται τὸ πάθος. ἑὼν 

οὖν μηδέποθ᾽ οὗτος ἐπιρῥέε, πρόδηλον ὡς οὐδὲ τὸ πάθος 

Ἐσκ[εειῖο (εβΙοι]ογαπα διιππε]ος Γεπιῖπῖς εΠιοις Ππὶ- 

6. Οιεπιαάπιοάιπι εχσο {επιῖηῖς οα]ντ παπα ποπ αεο]ά1ῖ, 

Πο πεο ειππαςμῖ Ρρτορίετ {σίάαπι ἰεπιρεγαπιεηίΙπῃ, (6- 

Ίογάπι ΕΠΠΙΟΠΟ Ροάαρτα Ίαροτατε Ηϊρροοτα[ῖς «απἱάθαι 

ἱεπρογίῖρας νεταπα εταῖ, ἨΙΠΟ Ὑετο ποπ απρ]ίας {απι ΡΓο- 

Ρίοτ πἰπιίαπα οἴἴαπα ἴππι Πα]  νίοίας Ἰπίεπιρεγαπίίσηη, 

Ώες απίεπι υπίνεγ[α Πία {ε Ἠαδρεί: Π ααὶς Ροάαστα εοττρὶ 

ἀεμεαῖξ, εἵ Ρρεάες Ιπιρεσί]]ϊοτος ε{[[ε πεσεί[ε ε[, απεπιαά- 

πηοά πα οεγεβταπῃ, Π απῖς {αΐπτας Πἱ εριερίοις. Ἀειίταπι 

ἴαππεπ Ἰ]ς αΠεοιῖρις οπηπῖπο εογπρὶ πεοε[ατίαπα εἴ, η 

πὴ]η] 1π ν]είας ἀἹπβήπίο ἀε[απεττ. Οτοά ααἴει ΡραχΙ]5 

Ππιρεο]]]ίας αᾱἆ ιπονβῖ 5εΠΕΥΑΙΙΟΠΕΠΙ Ἰάοπεα ποηπ Πῖ, εκ 

1ΠΙεγπιεάΙο αοσε[Ποπιπι ἴθπιροτα πιπαπ][ε[ιο ἀῑάϊοετῖσ, «πο 
Ῥτοσ[αςδ ποα Ππ[ε[απίπγς εἰίααι {Π παϊυγα]] Ππιρεςϊ]]ίας 

1ρῇς [εππρετ 1ΠΠΙ, Ἠοο απίεπι ππαπ]Γεβπι ε[ῃε εἰίαπι 1π 

Ροάαρτ]οῖς εἰ αρετίε εοπ/[ίαί Ἠαπιογε πο απ [αρεγναςαπεο 

1π Ῥεᾶες ἀεβαεπίε Ἠππο {ρ[ς αΠεοίτπι οοπβΙαὶ. 9ἱ εΓβο 

μήο Ἠππιος πάπάαπα αβ]παί, Μαπεί 4ποφάε ΠΠ Πᾶπη ΠΟΥ- 
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Εά. Οµατι. ΙΧ. [261.1 Εὰ. Ῥαῇ{, Υ. (406. 807.) 
ἔσται ποτὲ, οὐκ ἐπιρῥνήσεται δὲ δια πανεὺς, εἰ τὸ σώμα 

γενήσεται ὃ) ἀπέριττον, ἐὰν γυμνάζηται τὼ μέτρια καὶ πέτ- 

τῃ καλώς ὁ ἄνθρωπος τὴν τροφὴν, ὅθεν αργίαυ τε καὶ ᾱ- 
δηφαγίαυ βλάπτουσιν αὐτούς. βλάπτουσυ δὲ καὶ τῶν ἰσχυ- 
ρῶν καὶ πολλών οἴνων αἱ πόσεις καὶ (907) μάλισθ ὅταν 
ἄνευ τοῦ προεδηδοκέναι τις αὐτῶν προσφέρηται. πληροῦσυ 

γαρ ἑτοίμως οὗτου τὸ νἑυρῶδες γένος, ὥσπερ καὶ αἱ συνου-- 

σίαι. κατὰ μὲν τοὺς Ιπποκράτους χρόνους ὀλίγοι παντά- 
πασιν ἐποδαγρίων, διὰ τὸ τοῦ βίου κὀσμιον ἠυξημένης δὲ 

τῆς τροφῆς εἰς τοσοῦτον ἐν τοῖς καθ ἡμᾶς χρόνοι, ὡς 

ἂν μηδ᾽ ἐπινοεῖν ἔστο προσθήκην αὐτῇ, ἄπειρόν τε τὸ 
πλῆθος τῶν πυδαγριώντων ἐστίν. ἐἑνίων μὲν οὖν οὔτε γυ- 

μναδομένων καὶ πρὸ τῆς τροφῆς πινόντων οἴνους ἰσχυροὺς, 

ἀφροδισίοις τὲ Χχρωμένων ἀμέτρως. ἠἐἑνίων δὲ, εἰ καὶ μὴ 

περὶ πάντα, καθ ἓν γοῦν 2 δεύτερον ὧν εἶπον πάντως 
ἁμαρτανόντων. αλλ ὅταν ἡ πλημμέλεια γίνηταυ µεγάλη," 
πολλάκις ἐξαρκεῖ καὶ μόύνον ἕν τι τῶν εἰρημένων ἁμαρτη- 
Θέν. διὰ τοῦτο }οῦν καὶ οἱ εὐνοῦχου ποδαγριῶσιν, εὲ καὶ 

Ῥαπ. {αἱαγαπι ε[ος πο α[Πμεί απίεπι { οοτρίς Ρετρείαο 

οχοΓ6ΠθΠ[ῖ5 ναοεί. Ὑασαί απίοπι εχογοεπιεπ!ῖδ, { πιοάεγαίο 

ηἰαίυν οχογο]ῖο Ρτοῦεφιε οἶρίπι οοποοχεηξ: απάο Ίωπι 

{ερπ]ίϊο μπι εἰαοῖίας Ιρίος Ιαεζ1ῖ, Ἰαεάυιηί αἰῖαπι παια]-- 

ἵογιαι ἆο ΥεμεΠΙΕΗΙΗΙΠΑ ΥΙΠΟΓΗΙΙ ΡΟΙΟΠΕΦ, ἄπο ΙΙΑΧΙΠΙΘ 

απααι απ απίε Ῥγαε[απρίααι οἴρυπα 1ρῇς πἰαίαν,  Ἠαες 

επί απεπιαάπιοάσια εἰ οοἶίαδ Ῥτοπηρίοθ Ἠετνο[απα Ρεπη 

ορρ]εηῖ.  Πιρροοτα!]ς αιάθια Τεπηρογίραδ ραμοῖ ΟΙΗΠΊΠΟ 

Ροάαρτα ]αμογαδαπί Ρτορίεν Ἠοπε[ίαπι γἱίαο Τοπιρεγαπίίαπη, 

ποίῖγα νογο αεἰαἰο αποίο Ἠπο παίαιο ερι]αταπ Ίηκα, αί 

η. [αργα αἀάῖ ροῇο νιἀεαίατ, Ἱηβπῖία ο[ ροάαστα Ί4βο-- 

ταπίΊπαα πα] ίαάος θά Ποπ Ἠππααπα [ε[ο εχε- 

εοαµί, Γεὰ εἰ Ῥύανε οομσοφιαπέ [εφαο Ἱπερεῖοπί εἰ απίε 

ορααα ντα Γον] ροῖεμὲ, αο Ἰππιοάθναία γεπεγο υἰαπίαν» 

ΠΟΜΠΗ νετο οἰἶαπι Π 1 ΟΠΙΠΙΡΙΦ, ᾖἸπ Ππο ἰαπεν απ! 

αἰίογο οκ οπαγγαἰὶ ἀεμπαααμί. ΕΙ νοτο [αερε «Μπ ρεο- 

οαἴμ ΠΙασηιια. ο, 1Π ΤΙΠΟ ΘΟΓΗΠΠΙ πας ἀἰκίπιας ἀε]]-- 

απἰ[[ο [αι αεΠ. Ου Ίαν Ιριίαν οαυ[α5 οἴἶαπα εαηιο]λί Ῥο- 
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Εὰ. ματι. ΙΧ. [25614. 92ε5.] Εά. ΒαΓ. Υ. (307.) 
ὕτι μάλιστα τῶν ἀφροδισίων ἀπέχονιαν. τηλικαύτη }οῦν 

ἔστιν ἤ τὲ ἀργία καὶ ἡ ἁπληστία ἐπ αὐτῶν καὶ οἰνοφλυγία, 

ὥστε καὶ τῶν ᾱ- [205 ] φροδισίων χωρὶς ἁλῶναι ὀύνασθαιυ 
ποδάγρᾳα. τὰ ὃ᾽ αὐτὰ δηλονότι καπὶ τῶν αρθριτικῶν εἰ- 
ρἤσθαι νόμιζε. τοὐπίπαν γὰρ ἅπαντες οἳ αφθριτικοὶ πρό- 
τεροι γίνονται ποδαγρικοί. προσελήλιθε δὲ ταῖς εἰρημέναις 

αἰτίαις, δι ἃς νῦν ποδαγριῶσι πολλοὶ, καὶ τὸ πατέρων τοὺς 
πλείστους γεγονέναι καὶ πάππων ἤδη ποδαγρικών, ἐφ ὧν 
δηλονόει τὸ σπέρμα μοχθηρόιερον ἦν καὶ διὼ τοῦτο καὶ τοῖς 

ἐγγόνοις ἰσχυροτέραν τοῖς µορίοις εἰργάσατο τὴν ἆσθέγειανι 

" κύ’. 

Συνὴ. οὐ ποδαγριῷ, ἣν μὴ τὼ καταμήνια αὐτέῃ ἐκλείπη. 

ΤΊῷ λόγω τῶν κενώσεων οὐ ποδαγριῶσιν αἳ Ίυναϊκες. 
ἐδείχθη γὰρ ἐν τῷ πρὸ τούτου λόγω χωρὶς τῆς κατὰ του 
χυμοὺς περιουσίας ἐκ µόνης τῆς τῶν μορίων εὐπαθείας 
μὴ ὀδυναμένη συστῆσαι ποδάγρα. αλλ κἀνταῦθα πάλιν 

ἆαστα οοττῖρ]απίας, εἴαπιπ 4παπι πιακίπιε ΠΡΙ α τεβας νε- 

πεγεῖς ἴεπιρετεηπί. Ταις επῖπι ε[ι εοταπι ἀε[άῖα, ἰαηπῖα 

Ἰηβ]ανίες εἰ οταρι]α, τπἳ εἴῖαμῃ αΏδαπε ρούαρτα οογβρὶ 

Ροβιπἰι. Ἠαεο εαἀεπι εἰ ἆ4ε ατἰ]εῖεῖς, Πηαϊάεπι {ειε 

ΟΠΊΠΕΣ Ργῖας ροάαστ]οί Παπῖ, ΔοοεάΙῖ πἆ Ἰαδ οαπ[αδ αιῖ- 

Ῥις Ρρἱετῖαπε παπο ἴπ Ῥοάδρταν Ιποϊάμωξ, αποά πιω] εἲ 

Ῥατεπίες εἰ απο Ῥοάαρεῖεο Ἠαβμετες 1π α]δις Γειπεῃ 

πιπαῖταπα γ]αίαπι εταῖ, αιοά 1Ιάεο νεμεπιεηίίογεπι ραι- 

ἔπαπι Ιπιρεοιίαίεπι οοποϊΙαγ!!, 

ΧΧΙΧ. 
Ἰημ[ιεγ ροᾶαρτα ποπ ἴαδοταε, πι ἵρ[απι πιεπ[ίτμα ἆἄε- 

Γεοετῖπε, 

Μα]εγες ποπ ππεπβῃγιαταπι γαομαίϊῖοπαπι ταϊῖοπε ρο- 

ἁαρτίοαε Πμηῖ, ἴπ [αρεγίογε Παπῖάεπι οοππεηέαγίο οβειι- 

Γαπα ει μπε Ἠαπιογαπι τεάμπάαπίῖα, εκ [ο]ο Ρατ] οὐΠ- 

{Γεπ[α {αοϊ] Ροάαρταπα οῬοσ]τῖ ποῦ Ροίε, ΑΙ τεγο Ίος Ιοοο 
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Γὰ. Οχι. ΙΧ. [265.] Εὰ. Βα[, Ύ. (507.} 
ἔμπροσθεν μὲν αληθὲς ἦν τὸ χωρὶς τοῦ τελέως ἐκλιπεῖν τὰ 

καταμήνιαν διὰ τὴν σµικρότητα τῶν ἁμαρτημάτων ὧν ἐμ- 

προσθεν ἡμάρτανον αἱ γυναῖκες. νυνὶ δὲ διὼ τὸ μέγεθος 
αὐτῶν ἔνια, ποδαγριώσι, πρὶν ἐκλιπεῖν τὰ καταμήνια, παµ- 
πόλλαις μὲν ἑλλιτῶς γινοµένων, ὀλίγαις δὲ καὶ συμµέτρως. 

λό 

Πας οὐ ποδαγριᾷ πρὸ τοῦ ἀφροδισιάδειν. 

ι , , Ε) , , « ο 
Οτι μεγίστην δύναμιν εἰς ποδάγρας γένεσιν ἡ τῶν 

ἀφροδισίων ἔχει χρῆσις εὔδηλον καπὶ τῶν παιδίων, ὥσπερ 

ὀλίγον ἔμπροσθεν καπὶ τῶν εὐνούχων ἐλεγεν. εὐνούχους 
1 « ’ - -ς ε , 

μὲν οὖν ἑωράκαμέν τινας ποδαγρεῶντας, παϊδας ὃ᾽ οὐκ εἴ- 
ὃομεν. ἆλλ εἰ καὶ τις ἐάλω τοιούτω πάδει, μετὰ τοῦ καὶ 

Δ ” 3, . 6ω 

τὰ γόνατα καὶ τὼ κατα τὰς χεῖρας ἄρθρα συνεξοιδῆσαι πέ- 
ι] Ν ῤ 8 3 Π ε .] ’ 

πονθεν αρῦθριτικον τροπον τινα αἰφνίδιον, ὑπο πληθωρας 
” 3 ” 

ἐκ πολλών απεψιῶν αὐροισθείσης. 
/ 

Υχ[απα ο]1π1 Υεγηπη εγαῖ, απίεηιαπι ππεηβῄτια ΟΠΙΠΊΠΟ ἆε- 

{εοϊ[[επί, τπµ]ίεγες ροάαργα Ποπ εοτγὶρὶ, Ρτορίες ΕΓΓΟΓΙΙΠΙ 

1ος Γμρεχίογο αεἰαίο πιω]Ιεγες αζπηεραπί ραγν{αζεπη, 

Νιπο νετο οὗ θ6οσµΠ πηβρπ]πάἴπεπη ΠΟοπηλμ]]αο ρούαρτα 

]αμογαπί, Ῥτϊαδπαπα εα8 πποηβῄτγηα ἀεβοϊαπε, απαπιρ]ατ]-- 

πηῖς Ιρίατυιπι Ῥραγοῖαδ, ῥῬαιοίΦ Νετο εἰαπι οοπιπιοάσγαἰα 

ΠαεπίΙβς. 

ΧΧΧ. 

Ῥιεγ απίε υεΠπεΥΕΟΥΜΤΑ μετα Ροάαρτα γιοι ἶαδοταε. 

Οιοά πιασπαπι ν1πι αἆ Ροάαρταε ΡεπογαΙοΠεΙα ΥεΠθ- 

γς α[ις Ἰαροαί πιαπ][ε[ίαπα εβ. οἰίαμι 1π Ρριοτῖδ, απειιαί- 

πιούππι Ῥαιμ]ο απίεα 4ο απο] 4ποφμε ἀῑσεραί. Ἐπιι- 

οἶιος οργἰε ροάαρτα ογιοϊαγὶ νἰάηαδ, ΡΙεγο ποη νΙά(ππας. 

Ὕεγαπα {΄ ααῑς {αλ αΠεοία οογτορίας Πί, αππα οὗπα 6ΕΠΙ Πα 

οἱ αγι]ομ]ούαα. οῖ 1π πηαηῖθας Ἠάροεπίας πιασπο {ππιογθ 

14 πια ρα[ας ε[ι ατἰἨγ11άΙ οιΠρίαιι ἀεγερεπίε ογίᾶο ΠΟΠ 

ἀ Παν ίες Ρτορίεν ρ]οί]ογαπι πια] ἐ15 ογας {ἑαμίραθ αοογναἴαπι, 
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. Εά, Ὅματε ΤΚ. [206.] ο Εά. Βα[, Τ. (407. }) 
΄ 

αν 

[566] ᾿Οφθαλμῶν ὀδύνας ἀκρήτοποσίη ἢ λουτρὸν ἢ πυ- 
θίη οἳ φλεβοτομίη ἢ φαρμακείη λύεε. 

Εκ πείρας μοι δοκεῖ μᾶλλον, οὐκ ἐκ λόγου τἰνὸς ἔγνα-- 

Ἰκέναι τῶν εἰρημένων ἕκαστον ὃὁ “/πποκράτης' οὐδὲν γὰρ 
Φαὐμαστὸν ὀδυνώμενον ἄνθρωπον ἐπὶ λουερὸν ὁραήσαντα 

παύσασθαι τῆς ὀδύνης ἡ κωλνυόμενον οἶνον πιεῖν, εἰτ οὐδὲν 

ονηνάμενον, ὀρμῆσαι πρὸς αὐτὸν ὄντα καὶ ἄλλως οἰνόφλυχα, 
κἄπειτα ὠφεληθῆναι. καθάπερ οὖν καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν 

οὕεως ὁραθέντων ἐγράφη τοῖς ἠατροῖς αδιορίστως, οὕτω 

κώνταῦθα δοκεῖ µοι γεγράφθαι, μήτε λογικῶς εἰπόντος αὐ- 
τοῦ τὰς διαθέσεις µήτ ἐμπειρικώς τὰς συνδροµάς. τό γε 
μὴν ἐκ τῶν οὕτω γθαφομένων λόγων χρήσιμον ἡμῖν ἐστιν 

εἰς τὸ ζητῆσαι τὰς διαθέσεις ἐφ αἷς ἀκοητοποσίη τε καὶ 

λουτρὸν ἕκαστόν τε τῶν εἰρημένων ἐφεξῆς ὀνίνησιν, ὅπερ 

κἀμοὶ συνέβη. τὸ μὲν γὰρ ὅτι πάντως εἰσέ τινες τῶν ὀδυ- 

.ΦΦ {ή 

Οεμίογιπαπ ἀοΐογες ππεγὶ γοιῖο αμῖ δαΐπεωπι αιιὲ φομ 

-αμὲ φεπαε Γεειίο αμι ριτβαιἰο /Γοἰνίε. 

Ἡιρροοταίες ρτοπαποϊαίογαπι ᾳποάφαε εχρεσίεηίϊῖα πιᾶα- 

δῖς αιιαπῃ ταίΙοπε αἰῖια οοσπον][ε πμ νΙἀείατ, ΧΙΙ 

επῖπα ππῖταπα, { απῖ Ἠοπιο ἀο]επς οομ]ῖς αἆ Ῥαϊπειπι ρτο- 

{εεΐιις ἆο]οτο Ιδεγαίας {αεί απὶί Ιπίεγά]είο. νῖπΙ Ρροία, 

ἀεϊπάε πα]]α ἸἨϊπο ρετερρία πϊμίαίε αἆ νὶπὶ Ῥοίίοπεπι [8 

εοπ{μ]εγίξ, Τρία αἰιοφπῖ νίπο εἰ οταραίαο ἀεάϊῖπς ροβεα 

πιεις Ἠαρπετῖ,  Οπεπιαάπιοάππι 1ριίας εἰ Ῥ]εγαφιε αἰῖα 

4παθ {ο ν]άῑ[Ιει, πιοὰϊοῖς οἴίτα α]απι ἀ[ιποιίοπεπι [οτῖ- 

ΡΠΙ: τία Ίαεο ᾳποφαθ παϊμί ἱταάίάμτε νἰἀείας, 4 παπι πεφιε 

πί ταἰϊῖοπαἰ15 α[Πεοίίοπες, πθφιε αἱ επιρ]γίους [γπιρίοπιᾶ- 

ἴάπι οοπουτία5 εκρ]]οεῖ. Οείεταπι οκ αρμογ][πηῖς Ίος πιοἆο 

Γ[ονῖριϊς αλ αίεπι οαρίειηας, { αΠεοίας 1π ᾳαἶῦαδ πιεγασα 

Ροίῖο απὶ Ῥαϊπειπι, αἴᾳιε ἀείπεερθ επιπιεγαίογαπῃ ιοΚ- 

ᾳπε οοπγεπῖαί εκηαινεγίπας; «ποᾷ εἰ πμ οοπ!]σίί: 
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Εά. Οἶασι. ΙΧ. [2096.Ί Εὰ, Βα[, Ῥ. (307. 
νωµένων ὀφθαλμοὺς, οἳ μὲν ἀκρητοποσίαις, οἱ δὲ λουτροῖς 

ὠνηνάμενοι, πιστεύων “/πποκράτευ ἐπεπείσμην. οὐ γὰρ ἂν 
ἔγραψεν αὐτὸ μὴ Θἐασάμενος, οὐ μὴν ὑπό γε τῶν διδασκά- 

λ]ων τινὸς ἐθεασάμην ποτὲ τοιοῦεον βοήθημα προσενεχθὲν 
κάμνοντῳ. ζητήσας οὖν πάσας τὰς διαθέσεις, ἐφ αἷς ἄναγ- 

καῑόν ἐστιν, οὐ κατὰ τὸν ὀφθαλμὸν µόνον, ἀλλὰ καὶ κατ 
ἄλλα μόρια γίνεσθαι τὰς ὀδύνας, εἶε ἐμαυτὸν πείσας εὑρη-- 

κέναι. τοὐτεῦθεν ἐσκεψαμην αὐτῶν τὰ γνωρίσματα, κἀπειδὴ 
καὶ περὶ τούτων ἐπείσθην, ἐτόλμησα προσαγαγεῖν τὰ βοη-- 

Θήματα τοῖς ὀδυνωμένοις ' καὶ πρώτον μὲν ἔλουσα γεανίσκον 

ὃν εὐλόγως ὁ Φεραπεύων πεφλεβοτόμηκε κατὰ τὴν δευτέραν 

ἡμέραν ἂπ αρχῆς, εἶθ ἑξῆς ἐθεράώπευσε τοῖς διὰ πείρας 

᾿φαρμάκοις, φλεγμονῆς µόνης οὔσης κατὰ τοὺς ὀφθαλμούς. 

᾿ὠδυνᾶτο δὲ κατά τινας εἰσθολὰς σφυδρότατα καθ ἂς αὐτὸς 

ἔφασκεν αἰσθανεσθαι δριμέων ὑγρῶν αθρόως ἐπιῤῥυέντων 

τοῖς ὀφθαλμοῖς, εἷτ ἐκκριθέντων αὐτῶν ἐπαύετο τὸ σφο- 

ὁρότατον τῆς ὀδύνης, οὐ μὴν πανεάπασιν ἀνώδυνος ἐγίγνὲτο, 

παπι ϱποθάαπι ΟΠΙΠΙΠΟ ε[ῇε οοι]ογιπι ἀο]οτίρας α[Πεοίον, 

ᾳ 14ΟΥ ΠΟΜΠΗ περὶ Ῥο[οπίραδ, ΠΟΠΠΜΙΗΙ Βα]πεῖς Ἰανα-- 

τεπίασγ, Πάεπι Ηϊρροοταιϊ αἀμίρεηδ εγαπ Ρετίμαίαςδ, ποπ 

εηίπι Πιιά ΠΠ Ἱπίμίίας 1ρ[ο Γοπἱρβ[Πεί, απ ἵαπιεη ἃ 

πεπι]πο ργαεοερίογαπ ππαπαπι Ἠα]αδπιοςἱ τεππεάίαπα οο- 

Ίουμπι ἀο]ογίριας ]αροταπ! αλ Ῥίίαπα Γαϊ[Πε [ρεοίαίζεπι. Τπ- 

ἀαραῖῖς ΙΠίαφιαο ομποίῖ αΠεοίῖδιςδ, αωἴρίδ πο 1π οοι]φ 

ἀωπιίακαί, νεγαπα οἴἶαπι οε[ετίς 1η ραγηβις ἀοΐογες οβοσγιγὶ 

ποοείΤατίαπι εβ; ἀεϊπάς ταίας πιο 1ρ[ο Ἱπνεπί[ε, Ἠϊπο εἲ 

“Ῥτορτία ἹΠρ[οταπα [σπα Γ[ρεοπ]αίας [απ, αμῖρας αἀάποίας 

ἴαπα. ἀθππιπι απχῖ]ῖα ἀο]επάδας αΠεττο ποπ ἀαδιίανι, Δί- 

ᾳπε Ἱπργ]πϊ5 αἀο]ε[οεπίει Ἰανί, οι Πιεάῖοαθ ομγα [1ο 

ΙΠοΙΠιθεΙς, ΤαΙΙοηΘ ἆπσε, Γεοππάο αἲ Ἱπ]ίο πιοτρί ἀῑα 

γεια [εοιῖῖ, 8ο ἀείποερς ουγαν]ῖ πιεάΙοαΠΙεΠΙϊ5 4παθ ρεσ 

εχρεγίεηΙαπῃ πονεγαί, [οἱα Ἱπῃαπιπιαίῖοηε οευ]ος ουβάεπίθ, 

Οµαοἰαδαίαν απίεπα ναϊοεπιεπ 1 [Ππιῖς ἀο]ογίρις ρες αποδάαπι 

η [115 απ1ρας 1ρ[ε αογε ήπιογες οοπ{ασίϊῖπι α[ΠιεηίεἙ 

η οομ]οθ Γ[ε Γεπίῖτε ἀῑοεραί; 1ρῃφ ἀεϊπάε εκοτεῖῖς ἆο]οχῖς 
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καὶ τοῦτο αὐτὸ συνέβη δι ὕλης τῆς πέµπτης ἠἡμέρας, ἀεὶ 

καὶ μᾶλλον αὐξανόμενον, οὐκετ οὖν σφέρων τὴν ὀδύνην ἐκά- 

λέσεν ἐμέ τε καὶ τῶν ὀφθαλμικῶν ἰατρῶν τινα τῶν τύτὲ 

ὄντων ἐν Ῥώμῃ τὸν δοκιμώτατον᾽ ἐκείνω μὲν οὖν ἐδόκει 

τότε χρῆσθαί τινε πολλυρίῳ τῶν ἐμπλαστικῶν τὲ ἅμα καὶ 

ανωδύνων, οἷα [.ὸ0τ] τά τε διὼ ψιμυθίου πεπλυμμένου 
καὶ ἀμύλου καὶ µήκωνος συντιθέμενα. μάλιστα γὰρ ἂν οἵ- 

τως ἀνασταλήσασῦαι τὸ ἐπιρῥέον ἠλπιδε: διὰ ιῶν ἐἔμπλασει- 

κὠν, ναρκωθήσεσθαέ τὲ ἅμα διὰ τῶν ναρκωτικών τὴν αἴσ- 

Φησιν. «ἐγὼ ὃδ᾽ ἐξ αρχῆς ἀἁπόπτως ἔσχηκα πρὸς τα τοιαῦτα 

τῶν φαρμάκων" οὔτε γὰρ ἀναστέλλει τὰ σφοδρὼ τῶν ῥευ- 
µάτων, αλλ ἐκκρίνεσθαι κωλύει καὶ διὰ τοῦτο δριµέων μὲν 
ὄντων αὐτῶν ἑλκοῦσθαι συμβαίνει τὸν κερατοειδῆ’ πολλών 
δὲ διατείνεσθαἰ τε καὶ παροξύνεσθαι σφοδρῶς, ὥσπερ ῥη- 

γνύμενον, ἐφ οἷς εἰ μὴ καὶ µεγάλως εἴη ναρκωτικὺν τὸ 

φάρμακον, αφορήτους συμβαίνει εἶναι τας ὀδύνας. εὲ ὃ᾽ 

οὕτως εἴη ναρκωτικὸν ὡς καὶ τῆς µεγίστης φλεγμονῆς ἆναι- 

τε]επιεπίῖα, ΠΟΠ ἵ8ππεη ΡΤΟΥΓΗ5 ἀο]ογῖς εταῖ εΧΡρετς, οἱ Ἠοο 

1ρΠ αυϊπίο ᾳποφαε ἀῑε πηϊνετίο αοοϊἀεραί [επιροταάε πια- 

βῖς 4ο πιᾶρῖς Ππνα]ε[οοραί,  Όσαπι ἰδίίας ἆο]ογεπ ἀῑαίι8 

{εγνθ ποπ Ρο[εί οἱ πια εί αιεπάαπι εκ οεαἱαγῖῖς πιεζ]οῖς, 

απἰ ἴαπι ἨΏοπιαε εταΏΕ, οεΙερεττίππππη αοοετβῃντ. Ἠπια 

απο νΙἀευαίαγ οο]/7γίο ᾳιποάαπι επιρ]α[ῖοο πια]ᾳπε απο- 

ἆγπο πἰεπάαπι ε[ε, οι]αδπιοςί Γαπί οοἱ]γτία φὐαε εκ ϱ6- 
χµίῖα Ἰοία, ΑΠΙΥΊο εἴ Ῥαρανετε οοπιροπηπίας, Ίλαπι [ο 

ππαχίπῃε Ρο[ε τεργίπηῖ Ῥρες επιρ]α/ίσα 1ά οιιοᾷ 1πβιεραῖ 

Ππιυ]ααε Γεηίαπ [πρεβεγϊ ρετ παγοο[ίοα [ρεχαβραί. ἘΈρο 

Ψοχο αἳ 1Π1ο Γα[ρεοία Παβαϊ Ία]ία πιεάϊοαπιεπία: Ἠθθ 

επῖπῃ νε]μειπεπίες Ππχίοπες τερτιπιαπί, {[εᾷ ϱα56 εχεεγηῖ 

Ῥτομίρεαε, 1άεοφπς. { αοτες ἴρᾷ Ἠππποτες εχἰ{εγίηξ, οοἵ-- 

Ἠθαπι π]οεγαγί αοοῖἀτε; {ΠΠ νετο ΠΙΙΙΗΙ εκίεπὰί 4ο νεµεππεῃ- 

{ες Ἱγείανϊ, οαπία { τυπιραπίας, ενεπ,  Ουῖδας ΠΠ πιε- 

ἀϊσαππεπίωπι Πί νεµεπιεπίετ παγοοϊῖοαπαη, ἆο]ογες 1Πἱοἰεγα- 

Ῥτ]ες εχοϊίαπίγ. 95 νεγο αἆεο ἱρ[ον Πιπρεί[αοϊαξ, τί οοιι]1 

ΠΙαΧΙΠΙΕΠΙ 1ΠΠαΠΙΠΙάΙΙΟΠΕΠΙ Ποπ ΓεπίιαΠί, ἴαπι νι[οτίαπι {8- 



Λα ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ 
Τὰ, Οµασί. ΙΧ. [268.] «4ο «Εὰ, Βαῇ, ια 407.) 
σθήτους ἐργάξεσθαι τοὺς ὀφδαλμοὺς , ἀναγκαῖὀν ἐστιν ἅμα. 

κακοῦσθαι τὴν ὀπτικὴν δύναμιν, ὧς μετὰ τοῦ παύσασδαν 
τὴν ὀφθαλμίαν ἢ παντελώς ἁμυδρὸν ἢ μηδ᾽ ὅλως αὐτοὺς 

ὁρᾷν, ἅμα ὃ᾽ ὑπολείπεσθαί τινα σκιθῥώδη διάθεσιν ἐν τοῖς 

γιτῶσε δυσίατον. ' ἄτε οὖν ταῦτα γινώσκων, «ὁρῶν τε τὰ 

ἐπιοῥέον οὐκ ὀλίγον ἰσχυρῶς τε δριμὺ καὶ Θερμὸν, ἐνόησα 

χρήσασθαι πυρίᾳ πούτερον, ἕνγεκα πείρας, ὡς ἐξ αὐτῆς ἄκρι-- 

βέσεερον εἰσόμένος, ὁποία τίς ἐστιν ἡᾗ διάθεσις. εἴωθε γὰρ 

ἐπὶ τῶν τοιούτων ἡ πυρία παρηγορεῖν μὲν ἄχοι τινὸς, ἐἔπι- 

καλεῖσθαι ὃ᾽ ἕτερον ῥεῖμα. κάθ ὧν γὰρ λόγον διαφορεῖν 
πέφυκε τὸ περιεχόµενον ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς, κατὰ τὸν αὐτὸν 

λόγον ἕλκειν ἕτερον ἐκ τῶν πλησίων" αλλ ἅμα γε τῷ κε- 

λεῦσαί µε τό 9) ὕδωρ κομισθῆναι τὸ θερμὸν καὶ τὸν σπόγ- 
ον, αὐτὸς ὁ κάµνων ἔφη πεπειρᾶσθαι δη πολλόκις δι 

ὅλης ἡμέρας τοῦ ῥοηθήµατος, παρηγοροῦντος μὲν αὐτὸν, 

ὀλῳ δ᾽ ὕστερον ὀδύνην μείζονα ἐπιφέροντος. ἀκούσας οὖν 

ἐγὼ τοῦτον τὸν μὲν ὀφθαλμικὸὺν ἑατρὸν ἀπέλυσα, παραμένείν 

αὐτὸς ὑποσχόμενος καὶ ποιήσειν ἄνώδυνον τὸν κάμνοντα χω- 

ου]ίαίεπι αἆθο ]αεάϊ πεοείῖε ε[ι, αἱ Ρο[ἔᾳμααι  ρβαίμαί 

οοἶτανιι αιαἲ οπιπίπο ΓαῬορίοιτε αι ΠΙΙΙ Ρίαπε οετπαίς 

{ππι εἰἶαπι απαπάαπα ρταεάυτατα αΠεοβοπεπα ουγαία ἀΙβοῖ-- 

Ίθιι 1π οειι]ογαπα ἰππ]οῖς τε]ίπαυή. Όσαπα 1δίαχ 1βα πο-- 

νιΤεαι εἰ αβιαεπίεηι ἨάΠΙΟΥΕΠΙ αΠΙΠΙΑΔΝΕΤΙΕΤΕΠΙ, ἨΟΠ ῥραµ- 

ουπι ναἰάεφμε 8ογεπι αἳ οαλάμπαι Ρῥτίπιαπι {οπιεΠπίο πίεη-- 

ἀ πι οεπ{αῖ εχρεγίεηίίαε ρταίία, πέ φπῖ οεγΗς εκ εα αιιᾶ-- 

]ϊδμαπι {ογεῖ αΠεοίῖο Ιπ[ε]]εοίατας εἶεπ. δο]εί επῖπι {ο-- 

πηθηίαι 1Π Ἰής αΠφααπε][ρες ἀοίογεπι πάβατε, [εά αἰίαπα 

Πακίοπεπι 6νοσατε. Όια επίπι ταίΙοΠ6 οοπ[αενΙί οοΜίεΠ-- 

έαπα οσους Ἱπππογοπι: ἀϊ[οιίεταο, εαάεπι ταίΙοπε αἰίεταπα 

4ποθπο οκ νἱοϊπὶς ραγιίρας αἰίγα]ιετο.. Ὑεταπι Επι] αἴφαε 

αφ παπι εἰ [ροησίαπι α[ετῆ ]π[Η, αερεν {ρ[ε ἀῑκιί [ο πιπ]- 

ἴοίῖες Ίαπι Ίάεπι τεπιεὐίαπι ἰοίο ἄῑε εκρεγίηι εἴε, αιιοςά 

Ρείπιαπα. ἀοΐογεπι παπα ξ, Γεά ραπ]ο Ροβι ἀο]οτεπι πιᾶ-- 

Ίογεπι Ιπνελμίί. Όπατο ϱ ΠΠ 66ο αμάἰνι[Πεπα, οοι]α ΓΙ Πα 

πιεάίοαπι αρίχο Ῥενπίβ, Ρο]]οϊίης 1ρίε πιο αριά αεβτιπι 
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ρὶς φαρμάκου (908) ψυκτικοῦ, τῷ λουτρῷ δὲ αὐτίκα χρη- 
σάµενος καὶ µόνῳ, οὕτως ἀνώδυνον εἰργασάμην αὐτὸν, οἷς 

δι ὅλης νυκτὸς κποιμηθῆναι, μηδ ἅπαξ καλέσαντα τῶν πα- 

θακοιμωμένων µηδένα. τοὐτεῦθεν δὲ λοιπὸν ἐφ ὧν ἐση- 

μἐιωσάμην ἐπιρῥεῖν μὲν τοὺς δριμεῖς χυμοὺς τοῖς ὀφθαλμοῖς, 

οὐ μὴν ἔτι γε πληθωρικὸν εἶναι τὸ σώμα, βαλανείου χρή- 

σει τὴν ὀδύνην αὐτῶν ἰασάμην. ἄλλον δὲ τινα νεανἰσκον 
{ἡμερῶν μὲν ἤδη πλειόνων ὀφθδαλμιώντα, κατ ἀγρὸν οὐκ 

ἐγγὺς ὄντα τῆς πόλεως, ὕστερον ὃδ᾽ ὡς ἓν αὐτοῖς διέµενεν, 
ἀφικόμενον εἰς τὴν πόλιν ἰδων αὐχμηροὺς μὲν ἔχοντα τοὺς 

ὀφθαλμοὺς, ἰσχυρῶς ὃ᾽ ὠγκωμένας καὶ πλήρεις αἵματος 
τὰς κατ αὐτοὺς φλέβας, ἐκέλευσα λουσάµενον ἀκρατεστέρῳ 
χρῇσθαι τῷ πώµαει, οὕτω πειραθῆναι καθυπνώσαι' καὶ 

τοίνυν ὕπνος τὲ βαθὺς αὐτῷ γίνεται καὶ ἄνώδυνος ἕωθεν 
ἀνέστη κα µου Θάρσοος ἐνεποίησεν, ἐφ ὧν ἐστιν ἔνστασις 
αἵματος παχέος ἓν τοῖς τῶν ὀφθαλμῶν φλεβίοις ἄνευ πλη- 

Θωρικῆς διαθέσεως ἐν ὅλῳ τῷ σώματι, οἴνου χρῆσθαι πό- 
σευ δυναμένου καὶ κενοῦν τὸ αἷμα καὶ τῷ σφοδρῷ τῆς κινή- 

εοπηπιοτατῖ «π](ιε αΡίᾳαε ΓΠριάο πιεάϊσαπιεπίο ἄο]οτε να- 

εαπίεπι τεάάἹίαταπ.  Όσαπι Ῥγπιαπι Ιίαπε [ο0ἱο Ῥαΐπεο 

π[μς [ο αερτοίαπι ἆο]οτο νασαηπι τοάφἷάΙ, τπἳ ἰοία ποείθ 

ἀογιιλεπῖτ, πεο απάσπίίωπα απ Ἰακία ἀογππ]εραπί απεπι- 

ᾳπαπι [επιε] αρρε]]ανεπ!ῖ, ΑΡ Ἠι]ας οαγαϊῖοπς 1Π ΡΟ[ΙΕΓΗΠΗ 

1 ϱπἴρις αοτες ἨΠΠΙΟΓΕ 1Π οοπ]οβ 1ΠΠπεΓα, πεο ἆππι ἴα- 

πηεῃ- ᾖβἱεἰλογίοππι οοτρας ε[ε βρηῖς ἀερτεμεπάϊΙ, }Ῥα]ηείὶ 

υ[α εογαπα ἆοἱογεπι [αΠπ8νι. Ῥεὰ αἰίεταπι ᾳποφπο απεή- 

ἆαπι αἀο]ε[οεπίεπι απϊ τατ ΠΟΠ Ῥγορο πτρεπι ΡΓγοΓεοίαπα 

οοπ/[ρΙισαίας [ᾳμα]ιάος ααἶάεπι οου]ο5 Ἠαβετε εί Ῥ]επας [αη-- 

ρυῖπο 1ρίογαπι γεπας αἀπιοάσπι {απιετε, Ἰα[ι, ταδί ]αν][Πεῖ, 

νἰπο ΠΠ] ΠΙΕΓΑΟΙΟΤΘ αίᾳπε Πα 4πο [πανεπι [οπιπαπα ΙΠ]τεῖς 

οοπίεπάετγε, Οείεγαπι {οπιπα5 Ρτγο[απάας Ἱρ[ίαπα ἹπναΠί εἴ 

ΠΠΔΠΕ ἀοἱοτο νασμθ [αγτεχ]ί, πηϊμῖηπε Παποίαπα Ῥταεραϊῖ, 

1η αιήβας [απριῖ ογα[[ας οομἱοτπι γεηυ]α ἀῑβεπάετεί, 

Ἠμ]]α ἰοίο ϱΟΥΡοΓε αΠεοίίοπε Ριείμοτῖσα, αἰεπαΙ νἰπῖ Ρο- 

Ποπ6, αιοᾷ απἰάεπι [αηραίΐπεπι εἰ αἴίεππατε εἰ ναοπατε , 

σΛλΙΕΝΙ5 τοῇ, ΚΤΙΙΙ, Ὀ 
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Εὰ, 0µα5:. ΓΣ. [267. 268.] ἳ ' Εά, Ρα[. Υ. (308. ) 
σέως ἐκφράττειν τὰς ἐνστάσεις, ταυτὶ μὲν οὖν ἀγωνιστικὰ 
βοηθήματα τῆς κατ ὀφθαλμοὺς ὀδύνης. ἀσφαλέστατον ὃ᾽ 
ἡ .πυρία καὶ πάντως τινὰ χρείαν παρέχον ἢ ὡς σημεῖον εἰς 

διάγνωσιν [268] ἢ ὡς αἴτιον ὑγιείας τοῖς ὀφθαλμοῖς. ὅταν 

μὲν γὰρ μηκέθ ὅλως ἐπιῤῥέη, κατὰ μὲν τὴν πρώτην προσ- 

φορὰν, αὐτῷ τῷ Θερμαίνειν μόνῳ παρηγορίαν τινὰ µετρίαν 

ἤνεγκεν, ὀλίγῳ ὃ᾽ ὕστερον αυξάνει τὴν ὀδύνην καὶ γίνεταυ 
τηνικαῦτα διαγνωστικὸν σημεῖον ὡς καταμαθύντας ἡμᾶς τὴν 

διάθεσιν ἐπέ τινα κένωσιν ὅλου τοῦ σώματος ἀφικέσθαιν 

πληβωρικοῦ. μὲν ὄντος αὐτοῦ διὰ φλεβοτομίας, κακοχύµου 
δὲ διὰ καθάρσεως. οὐ γαρ δὴ χαλεπόν γέ σου διακρῖναυ 

κακοχυµίαν απὸ πλήθους αἵματος. 

1β.. 
Γραυλοὶ ὑπὸ διαῤῥοίης μάλιστα ἁλίσκονται μακρῆς. 

Γαίᾳπε πιοῖας νε]επιεπίϊ]α ορΠγποίῖοπες δεγατε Ρο[Πί. Δί-- 

ᾳἳε Ίαεο Γιπί ἁοίογῖ οσπ]ογΗπ τεπιεάῖα αροπ]β]σα. Ῥε- 

ου] [η απίοπι ε[ {οπεπίαπι φιοά αἰφιιαπι ΟΠΙΠΙΠΟ 

πα ίαίεπι αΠετί νε] πἱ Πρπαπι αἆ ἀϊρποίιίοπεπι νεὶ αί 

“ οαυ[α [αητίαϊ οο]ογήπα εΠεοἰτικ. Όυυπι εΠπΙπη ΠΙ] 

ΟΠΙΠΙΠΟ Ἱπβαϊϊ απιρ]ίας ἵπ οοµ]ο, αἀπιοίαπι {οπιεηίιπα 

οοπίοηίαπα 1ρῃς [πρεγνασαπειπι Ἠαπιογεπι ἀῑ[ομιι αἴιε 

ία 1ρῇς Γ[αηΤιαίεπι τε[ιί.  ΌΟσαπι νεγο αἀλωαο Ἱπβιῖ αἆ 

ΡΥΙΠΙΑΠΙ αΦΠΙΟΙΙΟΠΕΙΩ 1Ρ[Ο {οἱο οα]ἱείασοία παπα π]ρᾶ- 

Ἡοπεπι α[ετί, [εὰ ραι]ο Ροβ ἀν]οτεπι απιρ]ϊίβσοα!, αο [απο 

ἀἱπσηοβίοιπα Πἱ Πδηαπι, ππάο πο ο[σοία Ιπίε]]εοίο αἆ 

αφ μαπι Τοἱ118 ΟΟΤΡΟΓΙ5 νασμαίϊοηεπι ροεινεηίπιας. οί ΠαΠι- 

Ύπε Ρρἱεἰ]ογίοππα εογρα5 Γιθηί νειαο [εοιίοπε, { ϱ400- 

ολγππίαπω Ῥριγραβ{ῖοπε γασιαὈΙπιαδ. Ίοπ θηῖπι Ῥγο[εείο Ε8βί 

8 [αηραϊπῖ Ρ]επΙαάΙπε οαοοσμγπιίαπι ἀἰβίηρμετε ῥρείατ- 

ἆμαπι οῇ, 

ΧΧΧΗΠ. 

Ῥαἶἱδί ἵοηρα ἀἴαγγ]οεα ππακίπιε οογγ{ρτιιιγ. 
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Ἐά. Οἶατι. ΤΧ. [268.] Εά. Ῥα5, Ῥ. (508.) 
“«ὸσπερ τὸ ψελλίξεσθαι τῆς διαλέκτου πάθος ἐστὶν, οὐ 

τῆς φωνῆς, οὕτω καὶ τὸ τραυλίζειν μὴ δυναµένης τῆς }λὠτ-- 

της ἀκριβῶς ἐκείνας διαρθροῦν τὰς φωνας, ὅσαι διὰ τοῦ 

τ καὶ ϱ λέγονιαι, καθάπερ αὐτήν τε ταύτην τὴν τραύλω- 

σιν καὶ ὁμοίως τάσδε, τρέχει, τρέμει, τραχὺς, τρογὸς, 
πρυφερὸς ὅσαι τε ἄλλαι παραπλήσια... δέονταυ γὰρ αἱ 
τοιαῦται πᾶσαι τῆς γλώετης μετὰ τοῦ πλατύνεσθαι στηρι- 

ζομένης ἐπὶ τοῖρ προσθίοις ὁὀδοῦσίιν. ὅταν οὖν ἀτονωτέρα 

τισὶ ὑπάρχη, στηρίζεται χεῖρον καὶ οὗ διαρθροῖ τὸν τοῦ τ 
καὶ ϱ φΘόγγον, ἀλλ ἐπὶ τὸν τ καὶ λ μεταπίπτει. δύναταο 

δ᾽ αὐτῆ γενέσθαι τοῖτο καὶ διότι βραχυτέρα πως ἐστι τοῦ 
προσήκονιος,. ὅπερ ἐστὶ σπανιώτατον" ἀλλὰ καὶ διότι µα- 

λακωτέρα τε καὶ ἐγροτέρα τὴν κρᾶσιν ἡ τραύλωσις γίνεται. 
οὕτω γοῦν καὶ τὰ παιδία τραυλίξει παθαπλησίου τοῦ συµ- 

βαΐνοντος αὐτοῖς ὑπάρχοντος οἷόν τι κἀὶ περὶ τὴν ῥβάδισεν 
γίνεται. καὶ γὰρ καὶ ταύτην τὰ μὲν οὐδ᾽ ὅλως, τὰ ὁ᾽ οὐχ 
εἱκανῶς ἔχει τῶν σκελῶν αὐτοῖς διὼ µαλακότητα στηρίδεσθαι 

βεβαίως ἀδυνατούντων. ῥἐνίοις δὲ καὶ τῶν τελείων," ὅταν 

Οαεπιαἁπιοᾶσπι Ῥαϊριμτε Ἰπριαε, ΠΟΠ νοοῖς ΥΠ πι 

εβ, [ο εἰῖαπι ἱγαπ]ζατα, απυπα Ἠησια «05 νουες ατιϊοπ]αῖε 

ΡΥοπΠΕΙατο ΠΟΠ Ροῖεβ, «ας ες ἳ εἳ τ Ρτοβεγηπίατ, 

ιια]]ς Ίναες Γρ[α εβ {ναι]οῇς εί Ἠσε βπι]]ες, ἱτερῖάαϊ, ἴτε- 

ππῖτ, ἵσαρι]α, ἴποσμας, Γπίοιπ εἳ 4παε οείεγαε ΓαΠί Ἠ]5 

εοπ/πη]]ε5. Όπιπες βαπίάεπι Πα]αςπιοᾶί Ἡπραβπι εἴ ᾳπαε 

ἀῑ]αίείαν εἰ 4παε Ρινπποτίρας Ἱπηϊίαίας ἀεπίρας, ἀε[ιάςα- 

ταπῖ, Όσα ἐρίίαγ οπἰρακάααι Γπσαα Ἰπιροςϊ]]1ου εκἰ[αί, 

4ειετῖας απ ίατ εἲ ϱὖεπι {οπηπι ἵ εἰ τ επ, αγ ι]ου]αίθ. 

εῄεγγε πεφι!, [εὰ αἆ τ οἱ Ἰ ρτοπαπεϊαπάαπα Ἰαρίίαν, 14 

απίεπ 1ρῇ αοοϊἀετε Ροίεβ, αποά Ἰἵηπσαα αποάβπιπιοάο Ῥγε- 

νίος Πἱ αιιαπι ἀεοεαί: φιοᾶ ταγβιαναα εχ]βί; Γεά εἰ ππο]- 

Που εἰ Ἰιπιάϊτοτί ΠΙ ἰοπιρογαπιεπίο, αοοϊαΙί Ῥα]ριίες; 

απ απ οὗ εαι[αιῃ ραοσί Ρα[μαΠαπί οοπβπιῖ ἵπ αρς ενεπία 

αἴφαε απιρη]απάο ΒΕ, : Εἰεπίπ εκ Ἠ]5 ποππ]1 πεῃπαααπλ 

Ῥτοτί[ας ἱποεάπηῖ, εἰία νεγο Ἰποε[α [απῖ Ῥραγαπ Ἠγπιο, 

ογαίρας Ῥγθο πιο] πάΐ(πε Παραπήρας εἰ νοειαπρη». 

0 
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Εά. Οµατ. ΙΧ. [268. 269. 1 Εά. Βα[. Ύ. (308.) 
ὁμαλεγόμενου κάµνωσι, συμβαίνει προολίόρη, ὥσπερ καὶ τοῖς 

ἐπὶ τὸ πλεῖστον αὐλήσασιν, οὕτω δὲ καὶ τοῖς ἐν νόσῳ κεκ- 
µηκόσιν ἰσχυρῶς τὴν δύναμιν ὥσπερ γε καὶ διὰ τὸ σφο- 
δρύτερον ἔηθανθῆναυ τὴν γλῶεταν ἐνίοις. αλλ ἡ τοσαύτη 

Ἑηρότηο οὐδενὶ τῶν κατὰ φύσιν ἐχόντων ὑπάρξαυ δύναταν. 

«καὶ διὼ τοῦτο µόνης ὑγρότητος αμέτρου σύμπτωμά ἐστιν 

ἐν. τοῖς. φύσει τραυλοῖς ἡ τῆς διαλέκτου βλάβη μὴ δυναµέ- 

νων τῶν μυῶν τῆς γλὠττης ἐγκραιῶς στηρίζεσθαι. τοῦτο 

δὲ αὐτοῖς συμβαίνειν. ἐγχωρεῖ μὲν καὶ διὰ τὴν οἰκείαν αθ- 

ῥωστίαν, ἐγχωρεῖ, δὲ, καὶ διὰ τὴν τῶν νεύρων, ὧν παρ ἔγκε- 

φάλου λαμβάνει δηλονότυ. καὶ οἳ μεθύοντες οὖν ἐνίοτὲ 

εραυλίδυυσι, τοῦτο μὲν ὁ- [269] 2ρότητυ πολλῇ διαβρεχο- 
μένου τοῦ ἐγκεφάλου, τοῦτο ὃ᾽ ὑπὸ πλ ήθους αὐτῆς βοφυνα- 

µένου. συμβήσεται γοῦν οὕτω καὶ τοῖς φύσει τραυλοῖς του 
τὸν ἐγκέφαλον ὑγρὸν ὑπάρχειν ἢ τὴν γλὠτταν 1) ἀμφύτερα. 
τοῦ: μὲν οὖν ἐγκεφάλου τοιαύτην ἔχοντος κρᾶσιν ἀπορῥεῖν 
᾽μὲν «εἰκός ἐστι περιττωµάτων ὑγρῶν πλῆθδος, ὑποδέχεσθαυ 

δὲ αὐτὰ καταθῥέοντα τὴν γαστέρα, πάντεῦθεν ἁλίσκεσθαυ 

Νοιπα]]ής οἰἶαπι ααἰαίο Ἱπίερτα Ἱπίογ]οπεπᾶο ἀε[ε[ις Ῥα]- 

Ῥμίίτο οοπηςίί; ααεπιαάπιοάσπι εκ 15 απ ρἰαγίπιυπι ΠΡρῖα 

οεοἰπεταπί εί αιῖρας νἰγεν ΠΙΟΓΡο νεµεπιεηίεγ Ρργοβγαίας 

Γαπΐς εἰ αα1ρας ἀἆεπιαπι Ἱίπσαα νεμεπιεη({ῖας εχαγιί. Ὑε- 

χµπα ἰαπία [Πορίας πεπιϊπί Γεομπάαπα παϊαταπι [ε ΠαΡβειίά 

αἀε[ῖο ΡροίεΠ. Αίαπε 1άεο [οῖας Πιαπιϊἁτίαῖς Ππιπιοάεγαίας 

πηαίητα Ῥαἱρῖς. [Υπιρίοπια εβ Ιοᾳηπα(1οπῖς Ἰαε[ο, απ Π1π-- 

986 πηη{οα] ναἰίάο Παρί πεφαθαΠί. Ἠοο αιίεπι {ρα 

Νο] Ρτορίεν ρτορτῖαπι Ἰπιρεοϊ]αίεπι ασοϊάετε ροίεῇ εἰ 

Ρταρίθς Πεγνογίαι 1ος νἰἀε]ῖοεί ο οεγεῦγο [α[οῖριί 1ΠΗΥ-- 

πΩΙΓΑΙΘΗ.  Όιαατε εἳ ερεῖ ποππαππαπ βα[ραΠαπῖ, ἵαπι 

απ]α παμ]ία ΠἨαπιάτίαίο οετεργαπα ρετ[υπάίατς ἴαπι οπῖα 

ἐρ[μ9 οορία Ργαεσταναίωγ, Φίο Ἱίαφιε οοπἰηρεί  παίατα 

Ῥ11015 αἱ νε] οετερχαπι πιά Ἠαροαπί νεὶ Ἰπριαπα 

τεὶ αἰταπιᾳας, Αίᾳιε οεγεργο φαἶάθιη ἴα]θ {επιρεΓαπιεέηπα 

β4ερίο, Πιαππάογαπη εκογεπιεΠ{ογατη εορίᾶπι εχ εο ἀεῃιπετα 

ΡΑχ ε[, εἈῃιε Παεμιία νεπίτίεα]απα Γα[οίρετε {πάεφμε Ἰοπ-- 

---- 
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Ε. Οµατι. ΙΧ. [26090.] Εὰ. Βα[, Ῥ. (208) 
διαθῥοίαις μακραῖς τὸν ἄνθρωπον. τῆς γλώττης δ) αὐτῆς 

ὑγροτέρας οὔσης σφόδρα φύσευ καὶ τὴν κοιλίαν εἰκὸς εἶνδι 

τοιαύτην, ὡς ἂν Θατέρου τῶν χιτώνων αὐτῆς κοινοῦ πρὸς 
τὴν γλῶτταν ὑπάρχοντος, ασθενοῦς δὲ δι᾽ ὑγρότητα, κοι- 
λίας ὃ᾽ οἰκεῖον πάθηµα», χρονία διάρῥοια. λ... 

λ}. 

Οἱ ὀξυρεγμιώδεες οὐ πάνυ τε πλευριτικοὶ γίνονται. 

Τοῦς ὀξυρεγμιώδεις ὀξεῖαν ἔχοντας ἐρυγὴν σπανίως φη- 
σὶν ἆλίσκεσθαι πλευρίτισι τὸ γὰρ οὐ πάνυ τῶν σπανίως 
ιγνομιένων δηλωτικόν ἐστιν, οὐ τῶν οὐδ᾽ ὅλως, ὡς ἔνιοε 

τῶν ἐξηγησαμένων τὸ βιβλίον έγραψαν. εἴρηται ὃ ἡμῖν ἓν 

τοῖς περὶ πλευρίτιδος λόγοις ὡς ἡ μὲν ἅμα τοῖς ὠχροῖς τὲ 

Καὶ ξανθοῖς πτύσμασιν ἐπὶ χολώδεσι γίνεται χυµοῖς, ἡ δ᾽ 

ἅμα τοῖς ἀφρώδεσι ἐπὶ φλεγματικοῖο. ὥσπερ καὶ ἡ μὲν 

ἅμα τοῖς μελαντέροις ἐπὶ τοῖς μελαγχολικοῖς, ἡᾗ ὃδ᾽ ἅμα 

βἱς αἰνῖ ῬΡτοβαν]ῖς Ἰοπιῖπεπι οοτΏρΙ.  Όπιπι Υετο Τρία 

Ἠπσια Ῥγαεμιπηϊ]άϊος εχ][ίαί παϊῖατα, νεπἰτίοα]απι 4αοᾳε 

Ία]επι εἰε οοπ{επίαπεαπι εἰ, πηἱροῖε ααἵ α]ίεγαπα [αἱ ἱπηῖ- 

σαπι Ἰαβεαί οπι Ππρσις ΟΟΠΙΠΙΠΕΠΙ απαε Ργορίεγ Παπ] ἁ]-- 

Ί1αΐεπι Ἰπιρεοῖ]]] τεάἁτίασγ; νεπἰτίοι]Ι γετο {απ]ματίδ αἴε- 

οἱἷο ἁππίατηα 4Ιαγχγμοεα εἴί, 

ΧΧΧΗΙ. 

Ομὲ αεϊάμπα εγιείαπὲ, ον αἀπιοάμπα ρ]ειγίειοί [ιωι. 

Οπκυτεσπ]οἆες αοἰάτππι τιαοίππα ἸιαῬεπίες τατο Ρ]ευτί- 

14 οοττὶρϊ ἱταδ. ἆαπη 1]]πά ποπ αἀάπιοάισπ 14 ᾳαοά τατο, 

ποια ᾳποά ἨΠΙ]οΟ πιοάο π[α γεπ]ῖ ἀεο]αταί, αἱ απἶάαπι Ἱ-- 

Ῥτϊ Ππίεγργείες [οηἱρ[εταηί, Τη [εγπιοπῖρας απίετω 4ε Ρ]ειι- 

πε α πορῖς ἀῑοίαπι ε{ε, Ῥ]ειγ]άεπι αιιαο οππη Ρα] 415 

εἰ Πανίο [ρυί19 ε[ῆει, εκ ΡΗ1οίί Παπιογίρης οτίαπη Ἠαβετες 

ᾳπαε γετο οῦπ [ραπιο[ς, εκ ΡΙΙΠΗΙοΠ5: αιπεπιαάπιοάυπι εἲ 

απαε οσπι η]ρτιοτίραθ, εκ πιε]απεμο]Ιοί5:΄ αααε΄ ἀεπῖφσπε 
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Εά. ματ. ΙΧ. [269. 1 ΚΕ. Βα[, Υ. (308.) 

ϱ ) - 3 ο ” . 

τοις έρυθροις ἐπ αυτῷ τῷ αἵματι. «φλεγμονὴ μὲν γάρ 

ἐστι περὶ τὸν ὑπεζωκότα Μαλούμενον ὑμένα ἡ τῶν πλευρι- 
τικῶν διάθεσιο. ἁπάσης δὲ φλεγμονῆς γινοµένης ὑπὸ πλεο- 

γεξίας τινὸς γυμοῦ κατὰ τὴν ἐκείνου φύσιν, τὀ τε τῶν 
’ 3 - - - [ 

πτυσµάτων εἶδος ἐπιγίνεται τοῖς πλευριτικοῖς ἤ τὲ τῆς σω- 

τηρίας, τε τοῦ Θανάτου προαδοκία. καταδέχεσθαι δ᾽ 
.] « «. οὐχ ὁμοίως πεφύκασι τοὺς χυμοὺς οἵ 9᾽ ὑμένε καὶ ὁ 

/ 3 ε - ς 

πνεύµων. πυκνι μὲν γὰρ καὶ ἡ τῶν ὑμένων φίσις, ἀραιὸς 
’ - 

δὲ πάντη καὶ μανὸς ὁ πνεύµων ἐστὶν, ὥστε τούτῳ μὲν ἅπαν- 
τας ἔτοιμον δέχεσθαι τοὺς χυμοὺς, τῷ ὃ᾽ ὑπεξωκότι τοὺς 

’ - -- , 

χολώδεις μᾶλλον. διὰ τοῦτο οὖν οἷς φύσει πλεονάζει τὸ 
: / τα / ΄ ὰ ’ 39 ε 

σλέγμα, σπανίως αλίσκονται πλευρίτισι καὶ µαλιστ ἐαν ἅλυ- 
/ - 

κότητά τινα καὶ δριμύτητα προσλάβη. τὸ γὰρ τοιοῦτον 

Φάκνον τὰ ἕντερα πρὸς τὴν διαχώρησιν ἐρεθίδει καὶ συµ- 

βαΐνει τηγικαῦεα μὴ μόνον τῷ φλέγματι κενοῦσθαι, συναπ- 
3 3 .. λ 3 - ”/ ’ 

έρχεσθαι ὃ αυτῷ πολλὰ καὶ τῶν ἄλλων περιττωμάτων. 
ν/ . ας τὴ 3 ” 4 . ’ Γ / Λ κ) 

έλεγε δ᾽ αὐτὸς ἐν τῷ περὶ ὑδάτων τε καὶ τόπων καὶ ἀέρων 

ευπι ταρτὶ εκ [απραίπο Πετὶ οΠεπάίπιαν. Εἰεπίπι Ἱπ- 

Παπηπιαἰὶο ΠΠΕΠΙΡΤάΠαΕ οοβας Γιουϊηρεπιῖς αρρε]]αίαε ρ]ει- 

γ1{Ποοταπι αΠεοίᾳπδ. Όπαπι Ὑθτο οπιπὶ ΙΠΠβΠΙΠΙαΙΙΟ εκ 

β1οπ]ας Ἠπαπιογῖς τεάαπάαπίία σἰσηαίασ Ῥγο εἶαδ παίιτα, 

ἔππι [ρα [ρεοῖες Ρ]ειτϊ]οϊς [αρετνεπῖϊ, ἵππι [α]αῖς απ 

Πιογίῖς εσ[ρεοία!Βο. ἈΝοπ Ῥεγαεφπε απίεπι ΠΙεπιῦγαηᾶε 4ο 

Ρααιο Ἠπαπιοτίοις Γα[οιριεπάϊς παἰῖ [απίς ἀεπία Πασίάεπι 

οΏ πιεπιβχαπαταπα παϊίητα, Ρυ]πιο Υεγο οΠΊΠεΠΙ 1π ραγίεπι 

Υ8ΓΗ5 οἱ Ίαχιδ; απατο Ἠαῖο απ]άεπι Ῥτγοπιρίιπα ε[ί οπιης5 

Ἠπιογος [α[οίρεγε, ΠΙΘΠΙΡΓάΠΘ Υεγτο Γαουπσεπίϊ Ῥ{1ο[ῖς 

πηασῖ, ΟΡ Ἠαπο Ιδίίαγ οαιιίαπι απἴρας παϊίατα Ρλσίία ες- 

προεγαί, 1 τατο Ῥ]εατ]ῆάε οοτρίαπίαν, ῥταε[ετίπιφιε {4 

[α][εάίπεπι αἰϊᾳααπι αἴᾳαεο αογποπίαπα αἁ[αππρ[εγῃ, ᾿Γα]ῖς 

επἶπι Ρ] μία πιοτάεπς Ππίε[ίπα αἆ ἀε]εοίίοπειι Ρρτοτ]ίαί, 

ἵαππφαο πον [οἶαπι ῬΡ]α]ίαπι ναοπατὶ, [εὰ ππα οὖπα ϱα αἰία 

εἰἶαπι πιπ]ία εχκογεππεπία ἀε]ίοί οοππσηή. Θεά 1ρ[ε ἵπ Ἰ]- 

Ῥχο εἴϊαπι 4ᾳ αηιαῖ9, Ἰοοῖ εἰ αἴτο πηπίπια Ρ]ευτί αἱ αἰπῖς- 
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ἥκιστα πλευρίτισἑ τε καὶ τοῖς ἄλλοις νοσήµασι ἁλίσκεσδαι 

τοὺς ὑγρὰν ἔχοντας φύσει τὴν γαστέρα. 

λδ’. 
[270] Οκόσοι φαλακροὶ, τουτέοισυ πιρσοὶ μεγάλου οὗ }ί- 

νονται, ὁκόσοις ὃ᾽ ἂν φαλακροῖς ἐθῦσι πιρσοὶ ἐπιγίνων- 

ται, πάλιν οὗτου γίνονται δασέες. 

Ὁπύταν ἐν ἀνδρὸς φθονίµου συγ)ράμματι λόγος εὗρε- 
Φῇ προφανῶς ψευδὴς, εἰκότως ἀπορεῖσθαι συμβαίνει τοὺς 
αναγενώσκοντας αὐτὸν καὶ πρῶτον μὲν ἑαυτοῖς απιστεῖν, ὡς 

μηδὲ τὰ φανερὰ γινώσκουσι, εἶθ ἑξῆς ὑποπτεύειν, µή τό 

τῶν ὑποκειμένων ψευδὲς εἴη. τίς γὰρ οὐκ οἵδε ἀνίατόν τν 
πάθημα τὴν φαλάχρωσιν ὑπάρχουσαν; αἀλλὼ καὶ 1ὸ µηδέ- 
ποτὲ ἐπιγίνεσθαι μεγάλους κιρσοὺς τοῖς Φαλακροῖς Οὐκ 

αληθὲς, ὥσπερ οὐδὲ τὸ γενομένων κιρσῶών παύεσθαι τὴν 

φαλώκρωσιν, εἰ ᾽μή τι ἄρα, καθάπερ ἔνιοί Φασι, τὴν κᾶ- 

Ἰουμένην ὑπὸ τῶν ἰατρῶν μαδάρωσιν ὀνομάδει φαλάκρωσιν. 

41ο πιοτρῖ ορποκίος ε[ῖε ἀῑοεραί εοθ αι αἰνωτα μθίητα 

Μαπιϊἆααι Ἠαβεγεπί. 

ΧΧΧΙΥ, 

Ομί οα[υί [ωπε, Τὶς ματίοες πιαβπὶ ποπ οδοΓῖμπειετ οιΐδις 

νεγο εαἰὶς επἰεμιίδμς υατίοες [μουεάμπε, 1 τμζ/ήη οᾱ- 

Ῥϊμίαιί [ωπε. 

Οέπι ἀπ ν]τὶ Ῥγαάεμ{ϊ6 ορετε οχαίῖο οοππρεγΙίασ εν]-- 

ἀεπίες {α][α, πιετ]ίο Ιεοίογος {ρ[απι ἀπβίίατο αοοἰἀ1ῖ, ἃο 

Ρτίπιαπα ααἶάεπι Π0Ι 1ρῇΠ9 ἀπβάετε, ἴαπαιαπι εα πο αἷ- 

Γοηιαηίασ, 91άε εἰίαπα Ππί πιαπ]βε[ια; ἀεϊπάε νετο ΓΗ{ρί- 

οατῖ πε οί εκ 1δ ᾳὐαε Ῥτοροβία [απε {α]απι Γαεγῖῖ, 

Ου επἶπῃ ΠΟΠ πονῖί ἑαἰναπι ααεπάααι α[εοίαπι ε[Τε 

1η[απαβί]επι Θεά ποαθ 1]]αά γετάπα εΠ, πιασήος ναγΊοεα 

οα]νὶ παπφαπι [αρετγεπῖτα, {Πομί πεαιε ναγιοῖρας οτ[5 

σα)νάμαι οε[ἴαγε, ΠΙΠ [οτία, πὲ ποππα1 α]απί, γοσαίπι 

4 πηεᾷ]οῖς οαρί]]οταπι ἀε[ανίαπι ο]ν]τπα ποπαίπαί, Πιαᾶ 
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ἐκείνη γὰρ ὑπὸ μοχδηρών χυμῶν γιγνοµένη, καθάπερ αἵ τε 
ὀφιασεις καὶ αλωπεκίαι ὀνομαξόμεναι, µεταστάντων εἰς τὰ 

σκέλη τῶν φαύλων χυμῶν ἐργάξεσθαι δύνανται κιρσοὺς, 
ανακτήσασθαί τε τας τρίχας. εἰ γὰρ ἔμπροσθεν ὑπὸ µοχ- 
Φηρῶν χυμῶν φθειροµένων αὐταῖς τῶν ῥιζῶν ἡ διαφθορὰ 
συνεβαινεν, εἰκύτως νῦν ἐπὶ τῇ µεταστάσει τῶν χυμῶν, εἰς 
τὴν κατὰ φύσιν ἐπανήξουσι κατάστασιν. 

. λε. 

Τοῖσιν ὑδρωπικοῖσι βὴξ ἐπιγινομένη κακό». 

᾿Επιγίνεσθαι τοῖς πάθεσιν ἕτερα πάθη τε καὶ συµ- 
πτώματα τοῖς παλαιοῖς ἐατροῖς ἔθος ἐστὶ λέγειν ὅσα κατὰ 

τὸν αὐτοῦ πάθους λόγον αὐξανομένου συµβαίνειν εἴωθε. 

τοιοῦτον γάρ τι καὶ τὸ τῶν ἐπιγινομένων ἐστὶ Πραξαγόρου 
Διῤλίον. οἴτω δὲ καὶ νῦν εἴρηται ἐπὶ τῆς βηχός οὐ γὰρ 

ἔπειδαν δι ἄλλην τινὰ γένηται πρόφασιν, [271 ] ὑδερικῷ 

βήξ ολέθριόν ἐστι σηµεῖον, ἁλλ ὅταν αὐτῷ τῷ λόγῳ τοῦ 

επῖπι ααππι α ν]]οβς Ἠππιοτῖρας οτἴαπι Ἠαδρεαί, τπ εἴ φπςε 
ορἡῖαῶς εἰ αἸορεεῖα ποππαῖας, Ἰδάεπι ρτατῖ Ἠαπιοτίοας 

Ἱπ ετατα ἰταπε]αᾶς νατῖοες {ασετε εἰ εαρί]ος τεβῖίπετε 

Ροϊεβ. οἱ πΠαπιααπε ῬΡτῖας α ν]οῇς Ἠπαπιογίθας οογταρίᾶς 

εαρίἸἹοτατη ταιοῖθας εοτωπι Παϊ Ἱποείατα, πιετῖο παπε ας- 

ἀεπι αἶ]ο πηρταπΏρηας, αὰ παϊατε]επι Βαϊῖαπι τενετιεπῖατ. 

ΧΧΧΥ, 
Ἡγἀτορϊεὶς εω[ᾶς [μευεάεπς ππαἶπει 

Μοτδῖς α]ϊος πποτρος εἰ Γ[πιρίοπιαία [αρεστεπῖτε πηε- 
ἀῑοῖς πιοεῖς Γαϊϊ ἀἴσοετε, απαε 1ἴρπας πιοτδῖ αασε[οεπ[ῖς 

ταοπε αοοϊάετε οου[αενετωπί. Τα]ῖς επῖπι ε[ὶ Ώταχαροταε 

Ίδετ ἂε Γαρετνεπιεπίῖδας. Θὶς εἨαπι πηυπςο ἂε ἴω[α ἀῑοίαπι 
εξ; ποπ επἶαι Ύ«αππι ες α]ῖα οος2ῇοπε Εἱ Πγάτορίοο ἰα[ῖς, 
ὥβππτα εΏ εκιοίααπι, {Γεὰ ααωπι 1ρβας πιοτρῖ ταβοπε, 
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Εὰ, Ολη. Ὡς, [ρα {ῑὰ, Βα[, Ὑ. (208.) 
φοσήµατος. ἡγίκα γὰρ ἂν ἐς τοσοῦτον Ἰαὐξηθῇ π)ῆθος ἐπὶ 

τῶν ὑδερικῶν παθῶν ἡ ἑδατωδης ὑγρότης, ὡς ἤδη καὶ τας 

τραχείας ἀρτηρίας καταλαμβαάνειν, εἶια βὴξ ἐπιγένηται, τότᾶ 
«, ” ΔΝ », 2 3 ’ , 

κίνδυνος ἔπεταυ πνιγηναι τὸν ανὕρωπον ουκ εἰς µακραν. 

λστ. 
΄ , », 

4υσουρίην φλεβοτομίη λύει, τἔµνειν δὲ τὰς εἴσω. 

Οὐδ᾽ οὗτος ὃ λόγος ὑγιῆς ἐστιν, εἰ μὴ προσλάβη τὸν 
καὶ συνδεσμὸν, ὡστὲ γενέσθαι τὸν ἀφορισμὸν τοιόνδε, ὃδυσου-- 

ρίην καὶ φλεβοτομία λύει. ὄντως γὰρ καὶ φλεβοτομία λύευ 
δυσουρίαν, ἐκείνην δηλονότι τὴν διὰ φλεγμονὴν καὶ πλῆθος 

γἐγενημένην. τὸ δὲ τέµνειν τὰς εἴσω περὶ τῶν ἐν ταῖς χερσὺ 

φλεβῶν λεγόμενον, οὔτ αληθές ἐσιιν, οὔτε ὁμολογούμενον 
“Ἱπποκράτει. Φαίνεται γὰρ ἐν ἅπασι τοῖ; συγγράµµασιν 
ἐπὶ μὲν τῶν ἀνωτέρω τοῦ ἥπατος ἐκ τῶν χειρῶν ἀποχέων 

τοῦ αἵματος, ἐπὶ δὲ τῶν κατωτέρω τὰς κατὰ ἐγνὺν ἢ σφυ- 

Οααπι επῖπι Ἱπ ἸἨγάτορϊῖοίι αΠεοῦδας αφιοία ΠαπιἁΙίας 

ἰαπία εορῖα ογεγοτ]έ, τπὶ Ἰ]απι Ἀ[ρεγα αγἰετία οσομρεί, 

ἀεϊπάο (π[ῇς [αρεγνεπῖαξ, ἴππο πε Ἰαιά 14 Ἱῖα πια]ίο Ρο[ϊ 

Ίοπιο [αΠοσείασ Ρρενίομ]απα Ἰπιπιπεί, 

ΧΧΣΥΙ. 

Ὀτίπαε ἁἰ[βεμ]εαίετι νεπαε [εειίο [οἰμῖε, [εεμπάας αμίεηα 

Ὅ μπε Ιπιετίοτες. 

Θεά πεαιε [απα εΠ Ίαεο ογα[ῖο, ΠΙΠ εἰἶαπαι ΟΟΠ]ΠΠ-- 

οἱίοποπη αΓαπορ[εγῖῖ, αἱ ε]αδπιοὰί Πί αρμονγίηας: ἆί[- 

επἰεαίεπι µγίπαε εἰἶαπι νεπαε [εειο [οἰυι. Έενετα επῖπι 

εἴῖαπι νεηαθ [εοίίο ἁγ[αγίαπι [οἰνῖί, 1]]απι νιἀε]ῖοεοί 4 4αθ 

Ῥτορίες Ππῃαπηπιαίοποεπα αἱ Ρ]επ[πάίπεπι [αοία ε[. ιά 

αμίεπι, [εεαπάας ε[]ε πιετίοτες, [ ἆε παπα πα νεηῖ5 ᾱἷ- 

οαίις, πεηιε νεγιιπι εβ, πεφιε αὐ ΗἩἱρροογαίε οοποε/απη. 

ἵπ οπιπῖρας Παιῖάεπι Γαῖ ορεπριας, Ραγίδις [αργα Ίεοια 

θΠεοίδ, εκ πιαπ]ριας {[αησυίπεπα Πἰίεγα, Ιπ{ετ]οτίρας Υεγο 
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ρὸν κελεύων τέµνειν. εἰ δὲ περὶ τούτων αὐτῶν εἰρῆσθαί 
τις ὑπολάβοι τὸ τέμνειν τὰς εἴσω, μικρὰν τοῦτο δύναμιν 

ἔχει. ἀπὸ μιᾶς γὰρ ἀμφότερα πεφύκασι φλεβὸς τῆς ἐν ἐγνίὶ 

τριγῇ σχισθείσης, ὅτι καὶ µία φλὲψ εἰς τοῦῦ) ἥκει τὸ κῶ- 

Ίον, οὐχ ὥσπερ ἐπὶ τῆς χειρὸς δύο. βέλτιον οὖν ἐστι καὶ 

τοῦτον τὸν ἀφορισμὸν ἕνα τῶν παραπειµένων ὑπολαβεῖν. 

λζ’. 

Ἡπὸ κυνάγχης ἐχομένῳ οἴδημα γενέσθαι ἕν τῷ τραχήλῳ 

ἀγαθόν" ἔξω γὰρ τρέπεται τὸ νούσημα. 

᾿4ληθὴς ὃ λόγος καὶ ἡ αἰτία πρόδηλος, εἴ γε ἐκ τῶν 

διὰ βάθους τὲ καὶ κυριωτέρων μορίων εἰς τὸ δέρµα µεθί- 

στασθαι τὰ πάθη λύσιτελεῖ. 

Ρορ]ιῖ εἰ πια]]εο]Ι νεπας [εοατε Ἰαδεί. Ώε απῖρας {Π ᾳπῖ5 

Ιρίαπα 1λαά ἀῑκι[ε αγρίτείαν: [εεαπάας αμίεπι ε[]ε ὑπίε- 

τίογες, ρατνὶ τὰ εβ πιοπιεπ!. ΑΡ ππα παπα εἴ εαἆεπι 

γεπα ΠΓ8φπε ἴαπι Ππίεχίος Ύπαπα εχ[ετίος Ππα[οϊίατ 1π Ῥο- 

ΡΙίε ἱπ][αγίαπι ἀῑνίία, ποπ απεπιαάπιοάππι 1 ΠΙΠΗΠΙ 

ἀμαε. Όπαατε ππε]ῖμφ εβ Ἠαπο εἰαπι αρμογΙ[πιαπα παπα 

εἴε Ίπίετ αά[οϊμιῖος ορϊπαΓ], 

ΧΧΧΥΙΙ. 

«ἰπρίπα «ΟΥΤΕΡΙΟ οεγριεῖς ἔμππογειι οδοτίτι ὅοπιμπις /ογας 

επῖπι ἹποΤόι υεγΙῖιμγ. 

Ύετα ε[ι οτα[ῖο εἰ οαυ[α πιαπ]{ε[α. Ἐκ Ρτο[απάἰ» Π-- 

ααἶάεπι εἰ Ῥεϊποιρῖρις ραγΗβιαδ Ππογμο αᾱ ομίεπι ἴΓ8Π8-. 

{εντὶ οοι{θΓΙ. 
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λη.. 

[275] “Οκόσοισι κρυπτοὶ καρκίνου γίνονται, μὴ θεραπεύειν 
/ βέλτιον. Θεραπευόμενου γὼρ ἀπόλλυνιαι ταχέως, μη Όε- 

θαπευόμενου δὲ πολὺν χρόνον διατελοῦσιν. 

Κρυπτοὺς καρκίνους εἴρηκεν ἴτοι τοὺς χωρὶς ἑλκώσεως 

ἢ τοὺρ κεκρυμµένους, ὅπερ ἐσιὶ μὴ φαινοµένους ὃ πάλιν 

ἴσον δύναται τῷ διὰ βάθους εἶναι τοῦ σώματος. αλλὼ 
καὶ τὸ Θεραπεύειν διττὀν ἐστιν" ἓν μὲν τὸ πάντα πράττειν 
ὡς ὑγιὲς αποφῆναι τὸ πεπονθὸς µέρος, ἕτερον δὲ τὸ προ- 
φνοεῖσθαι τὴν ἁρμόττουσαν τῷ πάῦει πρὀνοιαν, ὅπερ ἐστὶ 
παρηγορεῖν τε καὶ πραῦνειν αὐτὸ, καὶ μάλισθ᾽ ὅταν ἡ μεθ 

ἑλκώσεως. ἀναγκαῖον γὰρ εἰ καὶ μηδὲν ἄλλο τηνικαῦτα τοὺς 

ἰχώρας αποπλύνειν ὑγρῷ τινι χρώμενον, ὕπερ οὐ τὸ τυχὸν 

εἶναι προσήκει, ἀλλ ὅ τὶ περ ἂν τοι διὰ πείρας ἢ ὃν ἐν- 

δείξεως εὑρεθῇ μήτε σήπειν πεφυκὸς µήτ ἐρεθίδειν τὸ 
πεπονθὸς µέρος. ταύτης μὲν οὖν τῆς Θεραπείας οὔτ ἀφί- 

στασθαὶ προσήκει οὐ οἳ χωρὶς ἑλκώσέως δέονται καρκίνου. 

, ΧΧΣΧΥΠΙ. 

Φιάδις οσεμ]ῖ «απογί οΓἱιπέμγι ἐο05 ΠΟΠ ΟΠΥαΥε ρΥαε[ας. 

Ομγαιῖὶ παπηφιε εἶίο Ἰπιεγεμπε, Ποπ οµγαιῖ Ψεγο ἀἰμειμχ-- 

πΙογϊ ἔεπιροτε γετάμγαπε. 

Οεοα]ίος οαπογος ἀῑχιί νε] ααϊ [απί ᾖαθ π]οογα[ίοπθ 

γε] αρἀ1ίος, Ίοο ε[ι πιοη αρραγεπίεςδ, αιιοά τγ[ις Ίάεπι 

βεπιῃσαίϊ, 4ο Π ἀἰσαίας, ααὶ 1Π α]ίο [απί οοἵροίθ, θεά 

εἰ ουγαἰῖο ἆπρ]εχ ε[: ππα αμἰάεπι οΠΙΠ]α 4Φ6Γ6 4Ο Ρ8Γ8 

θΠεοία αἆ [αη]ίαίεπι ρετάιεαίατ; αἰίεγα ΥΕΓΟ εαΠι α4μίρειθ 

Ῥτονιάεπίῖαπα ἴ1αε αΠεοίαῖ οοηρτιαί, Ίος ε[ Τρ[απι πι]- 

βεί αο ἀεπιι]οεαί, Ῥταε[εγίῖπι { οοπ]αποίαπι Παῦεαί ιἱοθ-- 

γαίΊοπειπι, Ταπο επίπ Π ποπ αἰιά απἰάφιιβπη αβαξωη, [α- 

πίεπι Ἠωπιίὰο αποάαπι τι[ιγραίο αΡ]ήετο πεοε[Παπι ε[ἰ, ποπ 

4Ἡοσυπαπε, [εά φποά ρε εχρεγεπ!ίῖαπι απί ΙπάΙσαίΙοπεΠῃ, 

ηεο Ῥυϊτεί[ίοεγε πες ΙΤγΙί8γε Ρραγίεπη α[Πεοίαπι οοπρεγίΠα 

Ἠαβεαίυτ. ΑΌ Ἠαο Ισίίιγ οιγαίϊοπε αΡ[ΙΊπετο Ποη ἀεοεῖ, 

πεφπο απὶ [πε ποεταίίοπε οαποτὶ [απί, 68πΙ Ῥο[βιι]απί, 
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τῆς ὃ᾽ ἐκ τοῦ τεμεῖν καὶ καῦσαι ἃ μόνῳ καρκίνῳ Ίινο- 

µένῳ ἐσεῖν ἰάματα, συμβουλεύει μὴ προσαγεσθαι κατὰ τοὺς 

κρυπτοὺς καρκίνους. ὅτι μὲν οὖν οἱ ἐν τῷ βάδει διὼ τῆς 

τοιαύτης ἀγωγῆς οὐ θΘεραπεύονται καὶ 3 πεῖρα διδάσκει. 

πάντας γὰρ οἶδα τοὺς ἐπιχωρήσαντας ἰᾷσθαι καρκίνους 

τοιούτους παροξύναντας μᾶλλον αὐτοὺς, ἐν τάχει τε τοὺς 
ἀνθρωπους αποκτείνανιας. οἵ τὲ γὰρ τὸν ἐν τῷ οὐρανί- 
σκῳ συστώντα καὶ τὸν ἐν τῇ ἕδρᾳ καὶ τὸν ἐν τῷ κρυπτῷ 
τῷ γυναικείῳ τεμόντες καὶ καίσαντες οὐκ ἠδυνήὃησαν. ἄπου-- 

λώσαι τὰ ἕλκη καὶ τῇ τῆς ἰάσέως ταλαιπωρίᾳ συνέτηξαν 

τοὺς ἀνθρώπους ἄχρι Θανάτου, οἷς ἐνῆν μὴ Θεραπευομένοις 

ἀλυπύτερον ἄχρι πλείονος ἐξαρκέσαι χρόνου. τοὺς μὲν οὖν 

τοιούτους καρκίνους οὐδ ὅλως ἐπιχειρητέον ἰᾶσθαι, τοὺς 

ὃ᾽ ἐπιπολῆς ἐκείνους μόνους οἳς ἐκτεμειν οἷόν τε σὺν ταῖς 

ῥίζαις αὐταῖς, ὡς ἂν εἴποι τις. οὐδὲν γὼρ χεῖρον οἱονεὶ 
ῥίζας τινᾶς ὀνομάσαι τοῦ καρκίνου τὰς διατεταµένας ἄχρι 

τῶν πέριξ σωμάτων πεπληρωμένας φλέβας αἵματος µελαγ-- 

χολικοῦ. πολλοὶ μὲν }ὼρ τῶν αξιολόγων ἑατρῶν οὐδὲ τού- 

Αίγα Υογο αππε [εοαπάο εἰ πγεπάο Πέ 4ααε [ο ααἲ Πἲ 

«βέτο Πιπί τοιηεᾶία, Ἡς 1 οαπογῖ οσου]{15 αἀ[ίνεασιας 

οοπ/[α ΙΓ. Οιοά Ιδίίαν απὶ 1π ῥρτο[απάο Ἰαίεπί ε]ηςαιοςί 

Ρταεβας ποπ εαγεμίηχ ἀοοείῖ εἰῖαπι εχκρεγ]εηίῖα, Οπιμος 

επίπι πονὶ απὶ Ἠ]αδπιοςἱ σαΠςγο οµχαγε [απ αρργείι, 

πηαοῖς Ἱτγ]ίαί[[α Ῥτενίαιε Ἰοπιίπες επεσα[ε. ΎΝαπι αἱ αιῖ 

οαΠογ πι Ιπ ρα]αίο οτίππι εἰ απἱ 1π [εὰε εἴ απ 1π [πα 

πηπ]ἹεργΙ [εοπεταπί απὶ α[ογαπίν πα]σεγτα αἆ οἴσαίγΙοςπα 

Ρενάιποεχε ποπ Ροίπεγαπέ, Γεὰ Ἰοπιῖπες οαγα[{οπῖ5 οτιο]αῖα 

αά[αιε πιογίεπι εχοαγπ]Ποαταπίς απὶ οἴ[γα οΓαΙΙοπεπι Ἰοι-- 

δἰογῖ ἴ6ιπρογε ΕΙΙΠΙ ΠΙΙΠΟΓΕ ππο]ε[ῖα ν]ῖαπα εχερΗΤεπ!ί. Ηϊίοο 

Ισίίαχ εαηονῖς ΠιεάεπάΙ Ργον]ποῖα Πι[οιριεπάα ποπ εΠ,. Ἐκ 

16 νετο ϱμΙ ΓΠΠΙΠια «οΓροσῖ5 Ῥατίε οομΠ[απί, «ος [ο]απα 

οαγαγα {επιαπάμη εΠ, Ύ1οδ ππα οσα 1ρῇ5, πϊ Πο Ίοφμας, 

χαφ]οῖρας εκ[οιπἀεγε εἰ εχ[ιἵπρατε Ἰσοί. ΙΙ επῖπι ἆ4ε- 

ἵε]ας Πἱ Πλ αά πε μαδάαπι ϱΠΟΥΙ ΥεΠᾶς ταᾷῖοες Πποπῖ- 

ἨαχθΘ, Ύ«8ε [απρυίπε πιε]απομο]ῖοο Ππιρ]είαε αἀα[ααε Ρα- 

εἴαπι απιδτίηπι ἀἰ[επάσπίαν. Μα Πααϊάεαι 1ηῇραεδ ΠἸε- 
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τους ἐπιτρέπουσι χειρουργεῖν, ἀλλὰ μόνους ὕσοι περ ὧν ἑλ- 

κωθέντες ἅμα μὲν ανιαροὶ τοῖς κάμνουσιν ὥσιν, ὡς αὐτοὺς 

ὀρεγθῆναυ τῆς χειρουργίας, ἅμα ὃ ἐν τοῖς τοιούτοις ου-- 

στῶου µορίοις ἃ μετὰ τῶν ῥιζῶν ἐκτεμεῖν καὶ καῖσαι ὃυ-- 

νατόν ἐστιν. ἔνιου δὲ ουδὲ τούτοις ἀνασκευάζεσθαι ἑῶσίν, 

ἀλλὰ τελέως ἀφίστασθαι συμβουλεύουσι βοήδημάτων ἄγω- 

νιστικών [275] ἐπὶ καρκίνου παντός. “Ιπποκράτης γοῦν 

ὅτι μὲν τοὺς ἐν τῷ βάθει τοῦ σώματος οὐκ ἄεὶ συνεβού-- 

λευσε  Θεραπεύειν αγωνιστικὠώς ἐξ αὐτῆς τοῦ πάθους τῆς 

φύσεως ἔξεστι τεκμήρασθαυ. εἰ δὲ καὶ τὸν ἐπιπολῆς τε 

καὶ χωρὶς ἑλκώσεως ἄδηλον ἐστιν, ὅσον ἐπὶ τῇ κατὼ τὸν 

ἀφορισμὸν λέξει. γεγράφασι ὃ᾽ αὐτὸν οἳ περὶ τὸν 4ρτε- 

µἰδωρόὀν τὲ καὶ ιὸν 4ιοσκορίδην, ἄχρυ τοῦ μὴ Θεραπεύειν 
βέλτιον. 

' λ9’. 

πασμὸς γίνεται ἢ ὑπὸ πληρώσιος ἢ κενώσιος, οὕτω δὲ 

καὶ λυγµός. 

ἀῑοῖ πε Ίο αι]άεπι ομ]γατρία οπταγῖ οοποεᾶαηί, [εἆ 1]ο 

Γο]ος απἴ εχι]οεγαίῖ μπι Ἰαρογαπίῖρας τα [αενὶ [απί, τί 

1Ρ[Ι αἰίχο ΠΙΔΠΙΗΠΙ 44ΠΙονοτε ἀε[ιάετοπί, μπι Ἱπ 15 Γαηί 

Ῥαγίῖρις ᾳπα "πα ουπι ταΙοῖρις εκ[οίπἆεγε εἰ Ἱ1γετο Ρροί- 

{[απα18, ἈΝοΠΠΙΙΙΙ Ὑετο Πε(Πε ας οχ[ιγραγο ρεγιπ(υηΐ, 

Γεὰ Ιπ οπιΠῖ «4ΠΟΥΟ ΤΕΙΙΕΚΙΙ5 αβοπ]β]οῖ ΟΠΙΠΙΠΟ αὐ[ΙΠοπ-- 

ἆαια ε[[ε οοπ[α]απί, Ηἱρροοταίθ» οεγίθ ι1οὰ 68ΠΟΓΟΘ Ιπ α1ίο 

οοἵρογε ἀε[[ε[οεπίε ΠΟΠ {[επιρεν αδοπ][]οε οιχαπἆος ε[Τε 

Γπα[ετῖ, εκ Ἱρία α[Πεοιοπῖ παίπτα οοη]εοίαγο Ἰϊοοί. Απ 

νεχο ϱο8 εἰίαπι απϊ Γάπιπιαπ οογρογῖδ ρατίο πε αἱοεγα(ῖοηε 

οοπ[απί, απαπίήπη εκ αΡΙΟΣΙ[ΗΙ Τεχία οοπ]οῖ Ρροϊε[ἰ, Ἱπ- 

οεγίπα εΠ: απεπι οὐ]άεπι αΡΠΟΕΙΓΠΙΙΠΙ Ατιεπιιάοτις εἰ 

Ώιο[οοτ]άες [οτρ[εταπί υίαιε αἆ εα νεγρα, ποπ οµτατε 

Ῥταε[ῖαι. 

ΧΧΧΙΧ. 

(οικνι[[ο αμὲ α τερἰειίοπε αμῖ Ὁαομαξίοπε οδογίεµτ, ἴα 

ΦΕΥΟ εἰἴαπι [υπιρηίιςν 



00 1ΗΠΠΟΚΡάΤΟΣΣ ΑΦΟΡΙΣΙΜΟΙ 

Γά. Οµατι. ΙΧ. [273.1 Εά. Βαῇ, Ῥ. (909. 840.) 
Ὁ σπασμὀς, ὡς καὶ τοὔνομα αὐτὸ δηλοῖ, σπωµένων 

ἐπὶ τὰς οἰκείας κεφαλὰς γίνεται τῶν μυῶν. ἐναργέστερον 

ὃ᾽ ἂν εἴποι τις ἀνασπωμένων, ὅσπερ κάν τῷ κατὰ φύσεν 
αὐτοῖς ἐστι κινησιο. αλλ ἐκείνη μὲν οκ ἄνευ τῆς ὁρμῆς 

γἰνέται τοῦ ζώου, πάθος ὃ᾽ ἀκούσιών ἐστιν ὁ σπασμὸς εἰς 

παραπλησίαν διαθεσιν ἐρχομένων τῶν νευρωδῶν μορίων ἐν 

αυτοῖς, ἤνπερ καν τοῖς καθ ὁρμὴν κινήσεσιν ἐλάμβανον. 
ὑπὸ γάρ τοι πληρώσεως γίνεται, καθάπερ ἐν ταῖς ὑπερβαλ- 
λόντως ὑγραῖς καταστασεσι τοῦ περιέχοντος αέρος αἱ γορ- 

δαὶ, διὼ τοῦτο γοῦν καὶ ῥήγνυνται πολλάκιο. (510) οὕτω 

δὲ καν ταῖς ξηροτέραις καταστάσεσι συμβαίνει, συνάγεταυ 

γὰρ εἰς ἑαυτὰ καὶ σπᾶται πάντα τὸ νευρώδη σώματα ξη- 

ραινόμενα βιαιότερον, ὥσπερ οἳ πρὸς τῷ πυρὶ Θεριανθέν- 
τες ἄχρυ πλείονος ἱμάντὲς. ὕμοιον ὃ᾽ αὐιοῖς πάσχουσι καὶ 
ὕσους ἥλιος θερμὸς ἐξήρανεν. ὃ μὲν οὖν σπασμὸς ὑπὸ τῶν 
ἐναντίων εἰκύτως γίνεται, λυγμὸς δὲ συγχωρείσθω μὲν ὀνο-- 

µάζξεσθαι στομάχου πάθος, ὅταν ἕτερόν τε προσκείµενον { 

κατὰ λόγον. ὕταν ὃ᾽ αὐτὸ μόνον τοῦτο ὑπάρχῃ σπού- 

Οοπνυ][ο, αἱ αἱ Ἱρίαπι ΠποππεΠ Ἰπάϊσαί, οοπνα][ι Π 
αἆ ργορτία οαρίία πηιι[οι]]δ νε] αἱ αιῖς αρεγίῖας ἀεβπῖα, 

τενι][δ, ϱπα]1 οἰίαπι 1ρῇ5 Γεοππάσπα παϊαγαπα Ποῖις ε[ί, 

γεταπι μίο ααἰάεπι Ποῦ [πε πα[ῖνο απ]πια]ϊς Πί Ἱπρεία ; 

οοηνι][ίο ναγο α[Γεοίι οβ Ιπνοιιπίατία πεγνο[ς ραγίίριιθ 

αἆ οοπΠπΙ]επι αΠεσίαπα αοοεάοπ θα, ααθειη εἰἶαπι ΤΠ Πῃο- 

ἴρις Ῥγο απ]πιϊ Ἱπρεία οτί α[Γιπιεραπί, ΊΆΝαπι Ἰάεια 1π 

1ρα[πιο α τερ]είίοπε 1ρῇς ΠΙ, αᾳποά αιηρίεπῖς αξτῖ {[αίπ 

[αργα πιο Παπι]άο. Πάῑδιις ασοἰἀ1ξ, απο Ιπεβγ]αίας [περε 

γιπραπίασ,  δῖο εἴἶαπι Ποοϊοτῖρας οοε]Ι εοπ[ιαἰΙοπίραφ 

Ἰάειῃ οῬογίαν, Ναι 1π [είς οοραπίας εἲ οοπνεΙαπίας 

οπιπία «ΟΓρογα Ἠθγνοία νΙο]επίῖας εχ[ῃοσαία, απεπιαάπιο- 

ἁππω ο ἲαα ο Ίσπειῃ ἁῑπ[ίας εχοα|ε[αοία Γαπί Ίογα εἴ ᾳπαθ 

116 βμη]]τα ρα ξΠιπίας 4παεφιιο [οἱῖς αε[ίας εκ[ιοσανΙί,. Όοη- 

να]{ιο Ιβίίας πιθγ]ίο α οοπίγαγ]ς Πί σας; Πηρα]ία5 Υετο 

οοποεᾷαίιις ΠοπιαςμΙ οοπνα]ῇο ἁῑσοι, ἆαππι εί αἰίεγα 

ογαμΙομῖδ Ῥτοροβίαη, ΟΠΠ Υεγο Ίου ἱρ[απα [οἰαπι Πα- 



ΚάΙ ΤΑ 4ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΣΠΟΛΝΗΜΑΊ4.  ϐϱ3 
Εά. Οιαντ. ΙΧ. [278. 974.] Εὰ. Ῥα[. Ύ. (310.) 
ὀασμα !ὁ γνιῶναι τὴν οισίαν τοῦ παθήµατος, ἄμεινον ἴσως 

ἐστὶν. οὐ σπασμὸν ὀνομάξειν αὐτὸ, ἀλλὰ κἰνησίν τινα" ἐν 

μὲν γὰρ τῷ αὐτῷ γένει τῷ κατὰ τοὺς ἐμέτους, ἐπιτεταμέ- 

νην δὲ καὶ σφοδροτέραν ἐκείνης. απὠσασθαι γάρ τι τῶν 
καθ᾽ ἑαυτὸν ὁ στόµαχος ὀρεγύμενος ἐπ ἄμφω τὰ συµπτώ- 

µοτα ὁρμῷ, σφοδρότέρον μὲν ἐν τοῖς λυγμοῖς, μετριώτερον 

δὲ ἐν τοῖς ἐμέτοις, ἐπειδὴ κατὰ μὲν τοὺς ἐμέτους τὸ περιε- 

Χόμενον ἐν τῇ τῆς γαστρὸς εἰρυχωρίᾳ μόνον ἐφίεται διώ- 

σασθαι. καιὰ δὲ τοὺς λυγμοὺς καὶ τὰ διὰ βάθους ἐν αὐ- 

τῷ τῆς γαστρὸς τῷ στύµατι περιεχόμενα. στύµμαχον δέ µου 
γῦν ἄκουξ μὴ μόνον αὐτὸν ὃν ὀνομάζουσι κυρίως, αλλα τὸ 
της γαστρὸς στύµα. τὰ γὸρ ἐν τούτῳ περιεχόμενα τῆς γα- 

στρὸς ὀρεχθείσης ἐκκρῖναι λίζουσιν. ὅ τι δὲ τῶν δυσεκκρίτων 

τε καὶ οἷον ἀναποθέν- [274] των εἰς τὸ στόμα τῆς γα- 
στρος ἢ διὼ τὸν λυγμὸν ἔκκρισις Ἰίνεταυ μαθεῖν ἔσει κακ 
τῶν ὁσημέραι συμβαινόντων πᾶσε σχεδὸν ϱ μᾶλλον ἢ ἦττον. 

ἐάν τε γὰρ αὐιὸ µόνον δριμὺ ὂν τὸ πέπερι καταπίωσιν, 

ἐαν τὲ καὶ μετὰ μέλιτος Ἡ τινος ἄλλου, κάπειτα ἐπιπίωσιν - 

ἀίαππι εχΠεί, τί αΠεεί[]οπῖς Ἠα]ας Γαρβαφ αι ἀϊσπο[οαπιας, ' 

Ριαε[ίαϊ Γογία[ῇ ποη οοπνι][Ποπειη αρρεί]ατε, {[εά ϱ18η-- 

ἆαπι ΠιοίΙοπεΠι οαε Πἴ {π εοἀάεπι ου τοπία 6επετε, 

Γεὰ εο Ρογγεςσί]ογ αο γελμεπεη!ϊου. ἸἈαπι Ύ πι θά Ἱπ [ε 

οοπ{επίμπη Ποπιασμας εχρε]]ετε αρρειῖί, αἆ ἆπο [γπιρίο- 

πηθία Ιποιίαίυτ, Ἡπαπα αὐἶάεπα νεμειπεηίίας ἵπ βπρααυας, 

αἰἰεγαπῃ πιοδεγατις 1Ππ νοποπίδιις; αιιαπάοφμΙάεπι ῥρεγ 

νοπη 6 4παθ 1Ππ νεηιγίου] οαραο]ίαίε οοπΙΙπεπίιν ϱα ἵαπ- 

ἲωπι αρρειϊ Ῥτορε]]ογε; ρε; ΠΠρι[{15 νεΓΟ εἰἶαιι εα ᾳιιαθ 

.ἀἁρίο νεπἰγ]οιῖ ογε Ρεμίίογα οοπιρεεμεπάση ία, Φ{οΠ]8- 

ομΗπΏ ΏμΠο α πιο ΠΟΠ [οίαπι Πρίαπ ϱ16ΠΙ Ρρτορτίθ αρρε[- 

Ἰαμί, [εὰ εἴἴαπι νεη!γίομίιπι ΙΠίεί]σοι Όιιαρ ΠαΠΙΙΘ ΤΠ 

Ίος οοπ(Ἱπεπίητ, αρρείεπίο νεηίγίομ]ο 6ΧεΘΓΠΕΓΕ ΠΙ {ἴπ- 

Ρα] 115. ἆαπι νετο οααοά 6ογαπι 4µαε Οἰ[οι]ίετ εχοεγΠΗ-- 

ασ εἴ αμαε νεἰαίιῖ αΡ[ονρ[εγί νοπιγ]ομ]ῖ ο, βαϊ Ρεγ Π- 

δυ]115 εχεγειῖο, εκ 15 ἀῑ[οεπάαπι ϱ118ε οιιο[ίάτε ρτορε 

οπιπΙρ5 Ῥ]ι5 πιΙπισνα υ[α νεπ]αηῖ, Φίνα επίπα Γοίαπι αιῖά 

8ογε νε]μί Ρρῖρει ἀενοταγετίπί, {νε οσπι ηηε]]ὲ αιιῖ 1ο 



θ4 τς ΙΠΠΟΝΚΡΑάΤΟΤΣ 4Φ0ΟΡΙΣΠΜΟΙ 

Εά. Οµασῖ, ΤΝ. [2714] ν Ἐά. Βα[. Ύ. (316.) 
οἶνον ὕδατι κερασαντὲς θερμῷ ευθέως λιζουσι, τῆς μὲν τοῦ 
πόµατος Ιθερμότητος ποδηγούσης εἰς τὸ βάθος τὸ πέπερι, 

τῇ δριμύτητι δὲ αυτοῦ τῆς γαστρὸς ἀνιωμένης, ἐπιχειρού- 

σης δὲ τῇ βίᾳ τῆς κινήσεως αἀπορῥίψαι τὸ λυποῦν ἐδείχθη 
ὃ᾽ ἐν τοῖς τῶν συμπτωμάτων αἰτίοις, ὅτι καὶ ἡ βηξ καὶ ὁ 

πταρμὸς καὶ τὸ ῥἴγος ἐκ τῶν τοιούτων εἰσὶ κινήσεων. 

' ΄ 

μ. 

“Οκόσοισι περὶ τὸ ὑποχόνδριον πόνοι γίνονται ἄτερ Φλεγµο- 

νῆς, τουτέοισι πυρετὸς ἐπιγινόμενος λύει τὸν πόνον. 

ε ἁ ” “« , 

΄Επεται μὲν καὶ ταῖς δήξεσι πόνος, ἀλλ εἰθισμένου 
. -” ... 9 3 -- μιά τῷ τῆς δήξεως ὀνόματυ προσαγορεύειν εἰσὶν, οὐ τῷ τοῦ 
΄ .) -” ω 

πύνου τὰ τοιαῦτα συμπτωµατα. ἍἈίνεταυ δὲ καὶ διὰ Φλε- 
ῃ 9 / « / α υ ο κι ’ 

7μονώδη τινὰ διάθεσιν ὃ πὀνος. οὕτως ὃ᾽ ὠνόμασται, διότο 
- .,, π ; ο 

καὶ τοῖς ἐρυσιπέλασιν ἔξευκταυ ὃ πὀνος. ὅταν οὖν μήτε δια 

ᾳπορίαπα, ροβεαφπεφνίπαπα Γπρετρίρεσ]ιηίέ οα]ίάα αφιια Τεππρε- 

ταίωπῃ, ρτο[ἴπις πηρα Παηῖ: Ροϊιομῖς αι]άεπι οαἱογε Ρρἱρετί 

νίαπα 1π ρτοζαπάἁπα ρταεευπίε, Για νετο πογ]πιοπῖα Ρίρετε 

νεπΙγΙο ΚΙ Ππο]εβία α[Πειεπίε, απάε 1ρίε νἰο]επίῖογε 

πιοία ϱιποά πιο]ε[μπα ε[ί εχῖσετε εχριπρατο οοπηίαν. ϐΌε- 

ἵεταπα 1π Ηυνῖς 4ε [γπιρίοπιαίααι οαιῄς εἰ (απ εἰ [ιετ- 

ηιίαΙοπθ6Πα εἰ τίσογειη εκ ἰα]απι πιοίοηαπα ε[[ε Ρεπετε α 

ΠΟΡΙ5 ἀεπιοπβταίαπι ε[. 

κ χ], 

ομίδις αἆ Πγροε]οπαάγίμπη ἀοίογες οἶϊγα ἱπ[ῃαπαπιαιἰοπεπι 

ογἰμπέμγ, τς /Γμορεᾶενις Γεὐτὶς ἀοίογετι Γοἰυίε. 

Φεφιίαχς εἰ ΠἹοΥΓς ἀο]οτ. Ύεταπι οοπ{αεί{ [απ πιος- 

Γα5 ποπι]πε ΠΟΠ ἰα]ῖα ἁο]οτῖ [γπιρίοπιθία αΡρρε!]αγο. ΕΙ 

εἰῖαιῃ ἆο]ος ρτορίει οαπαπάαπι Ῥμ]εσπιοποάειι αΠεοίίοπεπι, 

ΦΙο απίεπι αρρε]]αία ε[, αιιοά ετγῃΠρεἰαία εἰϊαπι ἀοἱος. οο- 

η(είατ.  Όσιπι Ιδέας. πεαθ οϐ Ππ]αεπιοάί αἰίφιαπι αἷ- 



ΚάαΤΙΑ44ΙΗΝΟ: ΕΙΣ ΑΤΟΤΣ ΙΠΟΛΓΝΗΠΜΑΤΗ, 65 

ΓΕ. Οµατί, ΤΧ. [274. 975.] Εά. Βα[. Ῥ. (510.) 
. , α Ύ απ. ποιαύτην τινὰ διάθεσιν ὀδύνη τὶς ᾖ κατὰ τὸ ὑποχόνδριον, 

ἡ τὲ τῆς δήξεως αἴσθησις αὐτὴ ἁπῇ, καταλείπεταυ γίνεσθαιυ 
τὸν πόνον ἢ δι ἔμφραξιν ἢ διὼ πνεύμα φυσῶδες, ᾖ τινα 
δυσκρασίαν ἀνώμαλον, ἅπερ ἡᾗ τοῦ πυρετοῦ θερµότης ἐᾶ- 
σθαι πέφυκὲ, τὰ μὲν τέµνουσα καὶ λεπτύνουσα καὶ διαφο-- 
ροῦσα, τὰς δὲ εἰς ὁμαλότητα κράσεως ἄγουσα. 

ιά 

μα. 

ε ’ ’ / Ελ 3 ω ’ 4 3 [ Οκύσοισι διάπυὀν το ἐν ἔν τῷ σώµατι μὴ ἀποσημαίνεω 
νά Ἂ ” ΄ 3 τουτέοισι διὰ παχύτητα τοῦ πύου 1) τοῦ τόπου οὖκ ὧπο- 

σημαίνει. 
 -------- 

[276] Καὶ διττῶς γέγραπται ἡ κατὰ τὸν ἀφορισμὸν 
« Π ι ” 3 ᾽ 3ε, ” η) ή 5 ε ’ "ἐρμηνείια καὶ διττώς αὐτὴν ἐξηγοῦνται καὶ λόγον ἡᾗ ἑκατέρα 

” ” 3” ” πε . . των τε γραφών ἔχει καὶ τῶν ἐξηγήσεων. καὶ γὰρ καὶ διὰ 
{6 

” 
” / ͵ τὴν τοῦ πύου παχύτητα καὶ διὼ τὴν τοῦ τόπου κατακρύ- 

πτεται πολλάκις ἡᾗ διάγνωσις τοῦ περιεχοµένου κατά τι χω- 
” ΄ κ ρίον πύου. δεόντως οὖν τινὲς μὲν ἔγραψαν τούτοισι διὰ 

᾿εοίϊοπεπι Ἡγροε]μοπάτίο ἄο]ον Ιπουλριετίς θἳ πιοτ[αθ 1ρ[6 
Γεπ[πς αρ{αετῖε, τοπ {αχ ἆο]ογ γε] Ρτορίες οΡ/[ϊταο!Ιο- 
Ὥεπα γε] ρτορίες Παία]εῃίητη Γριπίηπα νε] οἨ αἩφπαπι {π-- 
αεφαα]επι Ἰπίεπηρετίεπι; απῖραφ οπηηίρις {εμτ]]ς οα]ου Γαα 
παΐυτα ππεάετῖ Ροίε[;, αωαπι ἀποῖζαξ, αἰίοπαεί αο ἁἰ[οιίαί 3 
Ίππο Ὑετο αἆ {επιρεγαπιοπίῖ αεηια]ἰαίοπι αἀἆποαί, 

ΧΙΙ. 
θμίδης [ωµριγαίωπῃ φμοάάαπι ἵπ ϱΟΤΡοΤτε επίβίεπςε [ρπὶς 

ποπ ρτγοᾶίτμγ, ἐς οὗ Ῥυτὶς αμὲ ἱοοί εγα[]τειάίπεπα Γωΐ 
[σπα πο εἄἰε, 

Ῥι[ατίαπα [οπ]ρία ε[ὶ αρ]οχὶ [μη ογαίῖο εἰ Ῥ][αγίαπι 1ρ[απα 
εχρ]εαπί Ππίεγρτείας ϱ{ πίχαφιο ταϊίοπεπι Ἠαδοί {απι ογ” 
Πο ἴππα Ιπίεγριείαίίο,  ΊΝαιι εἰ Ρτορίει Ρρυτῖ5 εἰ ]οοῖ 
οτα [Παπ επι ἵαερε οσου]ίαίαχ ριγῖς ᾳποάαπι Ίοσο οοπ{οπΗῖ 
ἀἱρποίίο, ἈἨεοίο ετρο ΠΟΠΗΙΙΙ1 Γοτιρίεταπί: Πἱς οὗ Ἰοοί 

σΑΙΕΝΌΘ ΤΟΜΕ ἉγΙΙΙς Ε 



68 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ 

Εά, Οµα5ε. 1Χ. [2101 , , Εά. Βα[, Υ. (340.) 

παχύτητα τοῦ εύπου ὂνκ ἀποσημαίνει, τεινὲρ δὲ τοὐτοιδυ 

διὼ παχύτητα τοῦ πύου. 

μβ. 
Ἐν τοῖσιν ἐκτερικοῖσυ τὸ ἧπαρ σκληρὸν Τενέσθαι πονηρόὀν. 

"Ενδείκνυται γὰρ ἡ σκληρύτης τηνικαῦτα αλεγμονὴν ἢ 

σκἰθῤῥον εἶναι κατὼ τὸ σπλάγχνον, ὡς ἄνευ γε ταύτης ἔγχω- 

ρεῖ μὲν καὶ δι ἔμφραξιν αὐτοῦ γεγονέναι τὸν ἵκτέρον, ἐγχω- 

ρεῖ δὲ καὶ τῆς φίσεως κριτικῶς ἀπωσαμένης εἰς τὸ δέρµα 

τὸν ἐν ταῖς φλεψὶ πλεονάξοντα χυμόν. 

/ 

μγ. 
εΟκόσοι σπληνώδεες ὑπὸ δυσεντερίης ἁλίσχονται τουτέοισιν ή ᾿ 

ἐπιγιγνομένης μακρῆς δυσεντερίης ἢ ὕδρωφ ἐπιγένεταυ ) 
μ Ἴ 11 

λειεντερίη καὶ ἀπόλλυνταυ, 

ετα[[βεμάίπεπι [μὶ ᾗᾳπα ποπ εάῑε; ααζἁαπι γεχο: Πὶς Ῥτο- 

Ῥεεν Ῥιγίς οτα[[τειάίπεται 

ΧΙΠ. 

Ιοεετιοῖς εεμτ ζιιγιιτι Πετὶ πια. 

Τοίεταπι Ἠϊο ἀῑοῖι ες Ἱεραίῖ ογίαπι ΙΠΠαπιπιΒ!ίΙοΏθ. 

Ταπο επῖπι ἀπτῖήες ρἩ]εσπιοπεπι απ Γοἴττμαπι ν][οας οἨ-- 

[άετο Ρτοαῖί: απεπιαάπιοάσπι εἴ [πε Ἠαο Ροϊε[ι εἰἴῖαπι Ρο-- 

Ρίε ε]ιιδάεπι οῬβγιοίίοποπι Ιοίετας οδοσί{; Ροῖεβ εἰ οχ]- 

εἶσο πιοάο παίπτα τεάαπάαπίεπα ἵπ νεπῖς ἨΜΠΙΟΥΕΠΙ αἆ ος- 

επι ρτοίταἀεπίθ. 

ΧΙΙΠ. 

Ομ Ιεπο[ ἆγ[επιεγία οογγριΠΙΗΤ, ἐς οδοτία ἶοπρα ἆγ[- 

επετία Ἰγάτορς αιε ἰἰεπιεγία [ιουεᾶτε ας ἰπιεγειγεῖ. 

ης 



’ 

Κα Γ44ΙΠΝΟΤ ΕΙΣ ΤΟΙΣ ΣΠΟΠΜΙΝΗΙΛ4Τ4, 67 
Εά. Οµατι. ΤΧ., [275. 976. ] Εὰ. Βα[, Ῥ. (810.) ᾿Εχρῆν τούτου προτετάχθαι τὸν ἀφορισμὸν ἐκεῖνον, 
παθ᾽ ὅν φησι" τοῖς σπληνώδεσι δυσεντερίη ἐπιγινομένη ἀγα- 
Φόν. αλλ οὗτος μὲν ἐν τοῖς ἑξῆς ἐστὶ μετὼ τέσσαρας ἄλ- 

'.. λους μέσους, ἡμῖν δ᾽ ἀναγκαῖον αὐτοῦ δη μνημονεῦσαυ, 
σοι γὰρ σπληνώδεις εἰσὶ, τουτέστι ὅσοι σπλῆνα Ἰρονίως 
ἐσκληρυσμένον ἔχουσι, τούτοις ἐπιγινομένη δυσεντερία λύει 
τὴν διάθεσιν. ὅσον γε κατὼ τὸν Λό- [276] }ον τῆς μὲ- 
παστάσεώς τε καὶ κενώσεως τῶν ἐμπεπλασμένων τῷ σπληνὲ 
παχέων τὲ καὶ μελαγχολικῶν χυμῶν ἀποτελεσθῃ. ἀλλ ἐπεὶ 
πολλάκις ὑπὲρ τὸ σύμμετρον αἱ τοιαῖται κενώσεις ἐκτεινό- 
µέγαυ βλαβεραὶ τοῖς κάµνουσι γίνονται, δεύντως ὁ ηπο- 

"πράτης ἐδήλωσεν ἐς ὅ τι τέλεντῷν πέφυκεν ἄμετρος δυσεν- 
τερία, τοιαύταις ἐπιγινομένη διαθέσεσι" κακωθέντων γάρ 
του τῶν ἐντέρων ὑπὸ τῆς διόδου τῶν μοχθηρών χυμῶν, 
ἤ τε ὀύναμι αὐτῶν κάµνει καὶ συμμετρία τῆς ἐμφύτου 
Ὀερμασίας ἀπόλλυται. διὼ τοῦτο οὖν ἡ} λειεντερία καὶ ὃ 
ὕδερος ἐπιγίνονται. λειεντερία μὲν ἐπὶ τῇ τῶν ἐντέρων 
κακωσευ μόνη" ὁ δ᾽ ὕδερος κατὰ συμπάθειών τὲ ἥπατος καὶ 
σπληνὸρ καὶ πάνιως τοῦ γένους τῶν φλεβών. 

ΟΡροτίεραί ἸἨπαῖςο 4ρΠοτί[πιο Πα ΡΓαεροπῖ, ἵπ φιο 
αἴ, Ἠεποβς ἀγ[επίεγία Γαρεινοπίεης Ῥοπιπ1, Ύεγ Ἰ 
Ἰπ Γεφπεπίίρης ροβ α]ίος αμαίπου Ππίετπιεάϊο5 'Γοηρίτας, 
1εά ποβῖ Ἠππο ἔρβις πηθηηη][ο ποσε[]ο εΠ, Ομιομπηαο 
επἰπῃ Ἰεποβ Γαπί, Ίοο εΠ φαἱραθ Ἰαπισΐα Πε οράιυτι!!, 
11 ἀγ[επίεγία Γαρεγνεπίεπς αΠεείίοποπα [ον]ε απαπέαπα τα- 
Ποηο ἴππι ἰχαπ]αί]ομίθ {πι γασμαΙοπῖς Ἠππιογίπη ογα[Το-- 
Σ1π1 εἴ πιε]απομο]ίοογιπα Ἰθπί Ιπ[αγοίΟΡΗΠΙ ε[βοοίαπι Πἱ, 
δεᾷ αποπίαπι [περα Ἠα]αφπιοᾶἵ ναοιια[ῖοπες Ταρτα. πιοᾶσπη 
εχἰεπάιπίηχ εἴ ποχῖαα [ιαπ ]αβογαμάρας, ἀεσεπίθγ Ηιρρο- 
οταίεδ 4ὐεπι οχκ]ίαπι Ππππιοάσταία ἀγΓεπιετία Ύπαε {α]ίρις 
Γασοε[πί αΠεοιϊοπῖρις Ίαμεγε [οἱεαί ἀεε]ατανῆ, ΜαΙε [- 

τ θα πἱἆ σι ΑΠεοί] Ιπιε[πὶ νΙο[ογιι ἨάππΟγάπη {ταπδτία 
ἴωπν 1ρΓοχΙπη νίχες Ἰαρογαπί [μπι οπ]ορί Ιππα ή (σπιπιείγ]α 
ἀερενάίαν. ΘΟιαπιοῦγοπι Πἱοπέεγία εἰ Ἠγάετις Γαρεγνοπίπ:΄ 
᾿Ἠεπίετία φαιά επι [ο]ο 1Π{Ε[ΠΙΠΟΥΙΙΗΙ νη]ο; Ἠγάετις γεγο Ρτο- 
Ρίο; ]εοοτίθ αιί Πεπὶθ εἰ ἰοίῖς δεπετῖθ νεποΠ οοπ/{εη/[Π1, αν τς 

ον. 
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Εά, Οµατι. ΤΧ. [276.1] ’ «τα Τᾶ, Βαΐ. Ῥ. (8510.) 

Ημ. 

«Οκόσοισιν ἐκ στραγγουρίης εἰλεὸς ἐπυγήγνεταν, ἐν ἑπτὰ ἡμέ- 

κε Απόλλωνα οὗ τοιοῦτου, ἢν μὴ Μην ἔπιγινο- 

µένου ἅλις τὸ οὔρον ῥυῇ, 

Κατὰ τὸν εἰλεὸν οὐδὲν μὲν διεξέρχεταν κάτω, οὐδ᾽ 

ἂν δριμυτέρῳ κλύσματι χρήσηταί τις, ἔμετος δὲ ολο ἐπι- 

γίνεταυ τοῖς ὀλεθρίοις αὐτῶν εἰλεοῖο. ὅτυ μὲν οὖν ἄποπε- 

"λεισμένης τῆς κάτω ὀεθόδαν λέω τὸ πάθος, ὅτι τε περὶ 

τὸ λεπτὰ. τῶν ἔνεέρων, οὐ τὰ παχέα, σχεδὸν ἅπασιν ὠμολό- 

γηεον, καὶ μὲν δὴ καὶ ὅτε διὰ φλεγμονὴν ἔμφραξις ἤτου 

κόπρου σκληρᾶς ἢ ολ σπσος οπών καὶ παχέων όν λέ- 

λέκταυ πολλοῖςο. ἐμοὶ δὲ δοκεῖ καὶ σλεγμονὴν κα ἢ 

ἀπόστημα δύνασθαι τὴν στενοχωρίαν ἐργάδεσθαι τοιαύεην, 

ὥστε μηδὲν κάτω διεξερχεσθαυ δύνασθαυ. τὸ ὃ᾽ ὑφ ὑγρῶν 

παχέων ἢ }κοχρών οὐ πάνυ τι δοκεῖ πυθανὸν εἶναι. τίθευ 

ὃ᾽, εἰ βοῦλει, καὶ τοῦτο καὶ εἴ τι πρὸς τούτῳ Λεγοε» ἔτε- 

ϱον, ἀλλ ἐκεῖνό γε τὸ σχεδὸν ἅπασυ δόξαν, ὕσου τοὺς ἀφο- 

ΧΙΙΥ. 

θμΐδις επ [γαπρμτία νοϊυμίως Γιουεᾶῖε, ἐπίγα [ερίετῃ ἀῑες 

ἱπέεγειωιε, πὶ οδοτία [εῦτε οορίο[α μγίια ε[βιαε. 

Ίω Ί]θο απλή] ἀθοτίαπι ἀε]οιίας, πε { απῖς εἰἶατα 

αογῖονϊ πἰαίαχ εἰγ[ετο. ΦῬίοχοονῖ5 απ{επη νοιηῖίας 15 αοοῖ- 

ἀῑξ αἱ οκἰα[ίεν Ἰαρογαπί,. Όποά 1ΡΙίαΥ Ιπίθγο]α[ο 1πίε-- 

τίογθ. ἱγαππίία {π ἰοπι]ρής Ἱπίε[άπ]ς εἴ ποπ ογα([ῇς Ἠϊο 

πηοχρις Πα Ῥτορε αὖ οπιπῖρις οοπος/[(απι ο, Οπίπ εἴῖαπα 

Ῥτορίει αΠπΠαπιπιαΠοπεπι εἴ ομ[ϊτιείίοπεπα γεὶ ἀανῖ [Πεγοο-- 

τὶφ νο] οα[οτιπι. εί νἱ[οἰάογαπα Ίπογαπα Πεν ἀῑπεταπε 

ποππα]], ΜΙΗ νετο νἰάείαν εἰῖαπι ἱπῃαπιπια[ο νεὶ [ος- 

τς. νεὶ αρ[οε[ας ἰαπίαπι Ῥο[[ε οοαχοία[Ιοπειη {αοςγε, πε 

πή]ή] 1Π{6γπο Ρρεγναᾶαί. Οποά απίεπι ΤΠΠΙΟΥΟΒ οτα[Π εί 

Ίοπιῖ {π οαπ[α ε[ῖο Ῥο[ίαπέ, ποη αἀπιοᾶππα ΠιΗΙ Ρτοβαδ]]α 

νἰάδίαγ. Ύεταπι Ίοο οἰῖαπαν {ἱ Ρίαοοί, Ῥοπίίο εί { απῖᾶ 

αιᾶ Ῥχαείοχεα ἀῑχοτίπί, 1πά νετο, αποά αρΠοτΙ[αιο- 
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᾿Ἐὰ, Ομάν. ΙΧ. [216. 277.1. Ἐά. Ῥα[. Ύ. (310. 841419) 
ρυσμοῦς ἐξηγήσαντο, πάνυ μ.. δοκει τῶν απι- (911) δα-- 

νων εἶναι. Ἀλέγουσι γὰρ ὅτυ τῆς κύστεως φλεγμαινούσης 

στενοχωρίαν ἔν τισι τῶν ἐντέρων ἓκ τῆς παραθλίψεως γι- 

γοµένην ἐπιφέρειν τὸ πάθος τὸν εἰλεόν. ἐγω δὲ πλείστους 

µου δοκώ καθ ὕλον ἐμαυτοῦ τὸν βίον ἑωρακέναι, τοὺς μὲν 

κινδυνεύσαντας µόνον, οὐκ ὀλίγους δὲ καὶ ἀποθανόντας ἐξ 

ἐπισχέσεως οὕρων, ἐναργῶς ἅπασε φαινοµένης τηνικαῦτα 

κατὰ περιγραφὴν ἐδίαν µεγίστης τῆς κύστέως, ὡς διατετά-- 
σθαι μὲν ἐσχάτως, ὀδυνᾶσθαι δὲ ὡς εἰκὸς ἐπὶ τῇ διατάσει, 

καὶ τούτων οὐδεὶς εἰλεώδης ἐγένετο. πῶς ἂν οὖν τίς ποτδ 

πεισθῆ δια ψλομν κύστέεως ἐντέρου οτενηχωρουμενθῦ γέ 

γεσθαέ ποτε τὸν εἰλεὸν οὐ μᾶλλον ἢ κατὸ τὸν ὕχκον τῆς) 

μήτρας [277] τὸν ἐν τῇ πυήσει" Ααἰτου μέχρν τῶν ὑπο- 

χονδρίων ὃὁ κατ ἐκείνην ὄγκος ἀνατείνεταυ καὶ μᾶλλον θΘλέ- 

βειν τὲ καὶ Αρλ: δύναται τὰ λεπτὰ τῶν ο. ῇ 

δὲ κύστις εἰς ὕγκον ἀρθεῖσα θλιβειν µόνον οἵα τ ἐστὶ τὸ 

ἀπευθυσμένον. ἀτοπώτερον ὃ᾽ ἔνιου λέγουσυ τὸ διὰ τὸν 

ἐπιγινόμενον πυρετὸν ὠφελεῖσθαι τὸν εἰλεόών. ὃ μὲν γὰρ 

ταπη ἠπεεγργοίίρας {εγο οπιπήρις νἰ[απι ο[ς, ππ]]απι Ῥτου- 

{5 το] νετὶβπϊ Πα ποπι Ίαβοετο νἰἀείας, Α]απί επῖπα 

ἀπβαπηπιαία γε[ίσα νἶας απρα{ῖαπι {αοΐα ἵπ οπϊραδάαπι 1π- 

{εβΙπ]6 οοπιρτείΠοπα, Ίεαπι Πιοχθαπα αεττο. Ἐσο γενο 

ΡΙατίπιος ρε ἰοίαπι πιθαπι γἱίαπι πιο ν]άΙ[ο νίάεοτ, αἶῑον 

απἰάθπι ῬοτίοΠίατί {απίτπι, ΠΟΠ Ρᾶμςο5 Ύετο επιοσ εἴῖαπι 

εκ ππίπαε [πρρτείβοπε, οπιπῖθας ἴππο Ιπου]οπίετ {Γεοιή-- 
ἆαπι Ῥτορσίαπι οἰτουιπι[ογΙρίοπεπα πιακίπια αρρατεηίο νε- 

Ποα, αἆεο πί εχίτεπιο ἀῑ[επάετείατ αἱ οἨ εαπι, αἱ ΡΕ 

ο, {επ[ίίοποπι ἀο]ετεί, αποταπι ἔαπιοα Ἡπ]]ας 11εο[ας {α- 

οἵας εἴ. Ὠποπιοάᾶο ἀσίίας αααῖς ππαπαπα ογαάιἀετΙέ οἩ 

νεῄεαε Ἱπβαπηπιαήοπεπι απρπ[βΊοτο {αοΐο Ιπιε[ίπο Ίεαπι 

αἸφπαπᾶο Πετὶ ῬΡοβῖδ, απαπι π{οτί «ππιοτο ῥγαεσηα[ἴοπῖδ' 

{επιροτε2 Αίηπϊ πίαπε αἆ Ἡγροομοπάτία 115 ἵππιου εκ- 

(επαἴἴωχ, αἴαπε ππασῖς ργειπετο {επιῖα Ἱπίε[ῆπα εἰ οοατοῖᾶσα 

Ῥοΐε[; πνε[ισα νετο ἵπ ἴππποτεπι Γαβ]αία {ο]απι Ρροῖεβ 

γοοίτπι 1ΠΙΕΠΙΠΙΙΠΙ Ῥγεπισο,. ΑΕ[ατάῖας εἴῖαπι ΠΟΜΠΗΙΙ1 

ἁϊομπῖ οροτία {ερτο Ί]ομπι ἸαναΠ, Έα παπηπο {ερχῖ ΟΡ 
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Εὰ, Οσι, ΙΧ ΓΙ ο... Εὰ, Ῥα[. Ύ. (11:) 
πυρετὸς ἐπί τινι φλεγμονή της κύστέως εἰκότως ἂν γένοιτο. 

καὶ ὕσῳ ἂν μείζων ᾖ καὶ χαλεπώτερον, τοσοῦτον εἰκὸς κά- 

κεῖ ἂν αὐξάνεσθαυ σύμπτωμα ὑπάρχοντα τῆς φλεγμονῆς. ὁ 
ὃ᾽ εἰλεὸς, ὢς αὐτοὶ λέγουσιν, ἐπὶ τῇ φλεγμονή συνέστηκε: 
καὶ µόνην ἐλπίδα λύσεως ἔχει τὴν παῦλαν τῆς φλεγμονῆς, 

ᾗ καὶ τὸν πυρετὸν ἀναγκαῖόν ἐστι συμπραῦύνεσθαυ. σημεῖον 

οὖν ἀγαθὸν ἔστω τῆς λύσεως ἐπὶ τῶν κατὰ τὸν εἰλεὸν πα- 

θημάτων πραὐνόμενος ὁ πυρετος ἢ λυόμενος, οὔτε δὲ ἐστο 

σημεῖον ἢ αἴτιον ἀγαθὸν ἐπιγιγνόμενος ἢ αὐξανόμενος. ἴσμεν 
γὰρ ἐκεῖνα µύνα τῶν νοσημάτων ὀνινάμενα πρὸς τῶν πυρὲ- 
τῶν, ὅσα κατὰ ψύξιν σύνεστο ποτὲ μὲν αὐτὴν µόνην, ἐνίοτε 

δὲ ἅμα Χχυμοῖς ὠμοῖς καὶ φλεγματώδεσιν ἢ φυσώδει πνεύ- 
µατι µβέλτιον οὖν ἀγνοεῖν ὁμολογεῖν, ὅπως εἴρηταυ τῷ κατὰ 
τὸν ἀφορισμὸν τοῦτον ὑφ “Γπποκράτους. οὔτε γὼρ ὁ λόγος 
Ε η] εν) 3ἡ .” Μο) ε υ ο. ἐνδείκνυταυ τὴν ἀλήθειαν αὐτῶν οὔθ᾽ ἡἤ πεῖρα διδάσκει, 

] .] . 4 » ./ 3 , 3, .) κ . 

τρίτον ὃ οὐδὲν ἔχομεν ἄλλο πρὸς πἰστιν, εἴ γὲ µγ ὠπταί 

ποτὲ τοιοῖτος ἄθῥωστος οὔθ᾽ ὑφ᾽ “Ιπποκράτους οὔθ ὑφ 

γεῄοαο ΠπΠαπιπιαίίοπεπα ππιοτίίο αοοοπἀογείασ, απαο απαπίο 

Ρ)]ερπιοπθ πια]ος ϱξ στανίος {αεγῖῖς, ἰαπίο 1]απ ᾳποφιθ 

αἀροτῖ Ῥραχ ες, απ απ Πἱ. ἀπΠαπιπιαΙοπῖς Γγπιρίοπια. Ίεας 

νετο, αί 1ρ[Π α]ηπί, ες Ἱπῄαπιπια[ίοπαο ογίαπι Παρα ο 

ππῖσαπι [ο]η{ϊοπ19 [ροπι ἸἨαροί ἹΠπ[Παπιπια[]οηῖς οε[[αίῖοπεπη, 

ουσια απα εἰίαπι {εργεπι [εουπάασί πεοε[ατίαπα ει. ΈῬοπιαπα 

1ᾳῖταγ [ομαιοπῖς οταοϊαέααπι οἱ αΠεοίααπι 4105 ἴ]εας α[ετί 

Γευτῖς γε] τεπῖ[ία νο] [ο]αία. Όπας τετο [αρειγεπῖϊί {ε- 

Ῥχις. απἲ ααρείασ, πεαπε Ῥοπαπι Πρπαπι οε[ι πθᾳαο Ῥοπα 

εαυ[α. Έος επἶπι [οἱο5 πιοτβος α {ευτίριας ]ανατί πονπιῃς 

απϊ τε[]σεγαίίοπε οοπ/[αἠ!, ἹΠπίεγάαπα απἰάεπι [ο]α, Ἰπίετ- 

ἆαπι νεχο οπι Ἡαπιογίρας οτιά]ς εἰ Ῥϊαϊίο[ς νε] Παἴα]εῃ-- 

τς [ρΙτΙῖρας. Θαας ε[ Ιίαπαο {αἰετί πο Ισπογαχο 4πο-- 

πιοάο αοοἱρῖεπᾶα ΠΠΕ απαθ Ἰοο ἵπ αρλοτί[αιο αἲ Ἠϊρρο- 

ογαίο Ῥγοπαποϊαία Γ1Πε, ΊΆθαπο επίπι ταο θογαπα Ὑετῖ- 

ἰαΐεπι ἀεπποπβγαί πεΙο ἀοοοί εχρεγιεηίῖα: [ετίήαπι αμίεπα 

πα]]αα1 αλά Ίαβεπιας αἆ Πάεπι Γαοἰοπάανι. Απ΄ ἴα]ῖ8 

πυαπφυαπι αερτοία9 Ηἱρροοτα απί α)ἰοτῖ οπἱρίαπι νί[αν εβτ 
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ΓΕ. Οιατίι. ΙΧ. [277.] "Έα, Βα[. Τ. (8414.) 
ἄλλου τινός: οὔτε γὰρ εἰ γνήσιός ἐστιν ὁ ἀφορισμὸς εἰπεῖν 
ἔχω. πλῆθος οὖν ὠμῶν καὶ παχέων χυμών ἅμα ψύξει σφο- 
ὃρᾷ βέλτιὀν ἐστιν ὑποτίθεσθαι τῶν εἰρημένων συμπτωμάτων 
αἴτιον' οὕτως γὰρ ἂν μόνος ὅ τὲ πυρετὸς ἵαμα γένοιτο τῆς 

διαθέσεως ἤ τε τῶν εἰργομένων οὔρων κένωσις. οὕτως 

7ὰρ είωθε παχέα καὶ πολλὼ καὶ ἀθρύα κενοῦσθαε πεττο-- 
µένων αὐτῶν. 

μὲ. 
- ερ 3 ΄ ’ 3 ” ” 

Έλκεα 0κόσα ἔνιαυσια γίνεται  μακρῦτερον χρόνον ἴσχου- 

΄ σιν ἀνάγκη ὁὀστέον ἀφίστασθαυ καὶ τὰς οὐλὰς κοίλας γί- 
γγέσδαι. 

"Οκύσα χρονίδει τῶν ἑλκών, ἤτου μηδ᾽ ὅλως οὐλῆς αὐ- 

τοῖς ἐπιγιγνομένης ο) κἀἂν ἐπιγένηται, πάλιν ἀναλυομένης, 
οὐδὲν ἁμαρτανόντων δηλονύτι κατὼ τὴν Βεραπείαν τῶν ἴα- 
τρῶν, ἀναγκαῖόν ἐστιν ἤτου δι ἐπιῤῥοήν τινα μοχθηρῶν 
ὑγρῶν 3 τὴν ἐν αὐτῷ τῷ µορίῳ διάθεσιν ἐν χρόνῳ κατα- 

Ίνεαπο επἰαι απ ]ορίῖπωας Πί Ἠῖο αρµοτῖ/ηας Ῥτοβίετί ροί- 

{απι. . Όπατε ογαάοταα Ἡππιοταπι τη] Πἰαζίπεπα απ ΟΠΗ 

νεμεπιερᾶ Ρετ/Γ]ρεταίῖοπε οοπιπιεπιοταίογΏπι [πιρίοπιαίαπα 

ε{[[ε οαπίαπι Ρταε[ίαίϊ Γαρροπετθ, Θίο επῖπι εἰ [οἷα {ερτῖς 

{αετὶί αΠεοίϊοπῖ5 χεπιεάῖίαπι εἰ τείεπίαταπα ΠΤΙΠΑΤΟΠΩ νᾶ- 

ομα{1ο. Θῖο επῖπι Ίαε οοριοίαε εἰ οοπ{ετίαε ναοματὶ ϱοἩ- 

{[αεγετιπῖί 1ρίῖς οοποοσί1 Ἠαπιοσῖρας. 

ΧΙΥ., 
Ὀ]εετα αππµα φμαεοµηφµε [μεγίπε αμ ἰοπβίμς ἔεπιρας Ἰα- 

διιετίπε, ος αὖ[εεάετε εἰ εἰοαίτίσει εαυας [ετὶ πεοε[]ε ε[ξ. 

Όπαε ἁῑπίπτηπα πιαπεπέ Ἴοετα απί 1Ρῇ5 ππ]]ο πιοᾷο 
οἰοαίτίκ οράοῖῖας απί { οράπεία Πέ, τηχ[απι τε[ο]ναῖατ, 
η] μὴ] ν]άε]οεί ππεά]οῖς ἵπ οιταίίοηε ρεοσαπ{ίριθ νε] ΡΓο- 

Ρίες αίματα ργανοτµπα Ἠαπποταπι αΠαεπίαπα νο] ρτορίεν 

αΠεοίίοπεπι 1Π 1ρία ρατίο εκ α[Ππεπίίθαφ ἨἩππιογῖρας ἁῑπι- 
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Εά. Οµας:. ΣΧ. [27τ. 278.] Τά. Ῥα[, ν (914. 
σκευασθεῖσαν ἐκ τῶν ἐπιῤῥἐόντων [278] ὑγρῶν ἢ διά τε 
πάθος ὁστοῦ φΏθειρομένου κατὰ τὸ χωρίον ἐκεῖνο γίνεσθαι 

δυσίατα. τὰ μὲν ἄλλα τῶν ἑλκῶν ἀεὶ µείξω καὶ χείρω γί- 
νεται, καὶ σύμπαντα ταῦτα φαγεδαίνας ἐκάλουν οἳ παλαιοέ, 

διορίξεσθαι ὃ᾽ ὕστερον ἐπεχείρησαν ἔνιου προσηγορίαις 
ἕκαστον ἐδίαις, ἔνια μὲν αιτῶν χξιρώνεια καλοῦντες, ἔνια 

δὲ τηλέφεια, φαγεδαἰνας ὃ᾽ ἄλλα, καὶ τινες ἔευ ἄλλας πε- 
ῥιεργοτέρας ἐπιφέροντες προσηγορίας. ἆλλ᾽ ἡμῖν ἀρκέσευ 
τῶν μὲν ἐπίλαμβανομένων το τοῦ πέριξ χωρίου τὰ μὲν ἔρ- 
πητας ὀνομάζειν, ὕταν ἐπιπολῆς ᾖ καὶ κατ αὐτὸ τὸ δέρµα, 

τὸ δὲ φαγεδαίνας, ὅσα καὶ τὴν ὑποκειμένην διαφθείρευ 
σάρκα. τὸ γὰρ σηπεδονώδες ὑπό τινων ὀνομαξόμενον ἕλκος 
οὐχ ἕλκους ἐστὶ διαφορά τις ἴδιος,' ἆλλ᾽ ἐπιπλεγμένον πά- 
ῴος ἐξ ἕλκους τὲ καὶ σηπεδόνο. ἴσμεν ὃ᾽ ὅτι καὶ χωρὶς 
Ἓλκους αὐτὴ καθ᾽ ἑαυτὴν ἡ σηπεδὼν ἓν πολλοῖς τῶν µο- 
θίων συνίσταταυ. καλεῖται δέ τε καὶ ἄνθραξ ἕλκος ἐσχα- 
ρώδεςᾳ, ἅμα πολλῇ τῇ τῶν πέριξ σωμάτων φλογώσευ. ταυτὸ 
μὲν οὖν ἐδίαν ἔσχηκε προσηγορίαν, ὅ τὲ ἄνθραξ καὶ ἡ φα- 

ἑατη]ίαίο ρατίαπι νε] οὗ α]]φιιοά ο(ς 6ο {π Ίοεο εοσγαρ!ἁ 
νιὔαπα, ουταία ἀλΠοϊ]α οναᾶεγο πεοε[ῖα εΠ. Οοίετα νετο 

π]οετα Γεπιρετ ππα]ογα εἳ ἀείετίοτα Πιπί; αἴάθ Ίαεο 

οπαπῖα Ῥμασεάαεπας επεάεπεία Ῥτϊ[οί νασαναπί. Νοππα]]ὰ 

νοτο Ρο[ιεγίογε εα ἀΙ[άπσαετο ασστεῇι [απί εἰ Ιργοργῖας 

Πησα]] αρρε]Ιαίίοπος Ἱπάϊάθιαπί, αο Ἱρίογααι ποημ]]α 

οἰήτοπία, φααεάαπα ἱε]ερμία, αἰῖα ΡΠασεάασηας παποαραναδε 

εἰ αιακάαπι θἰΙαΠΙΠΙΠΙ αἶας πϊπιδ οιγίο[α αρρε]]αίίοπες 

αἰία]εταπί, Ύεγαπι πορῖς [αἱ] Γιογ]έ εκ Ἰ5 4παο α]ἴηπαπα 

οἴτουπη[απεῖ Ἰοοί Ρρατίεπι οοομραπίέ, α]ία ἸἹετρείας ποπηῖ- 

πατε, «πάπα ἵπ [Παρετβοίε εἰ οπίε Τρία οοπββαπίς αἰα Ρ]ια-- 

δεάαεηπᾶς «ια οαγηεπι εἰῖαπι [αρ]θοίαπι οοττιπηριπῖ, Οποά 

εμῖπι ρπίγ]άαπι αἴᾳιπο ἀεραίοεπθ α ποππα]]]ς ποπηϊπαίας, 

ΠΟΠ οβ Ῥτορτία αιαεᾶαπι π]οστῖς ἀ[εγεπίῖα, Γεὰ αΏεοίις 

οχ π]οετο οἱ ριἰγεάίπο Ἱπιρ]]οΙίας. Βοΐπιας απίεπι ϱἱ αΡδ- 

ᾳἳο π]οεγο ραίτεάίπεπι 1ρ[απι ρες [ο πια] οοτροσίς Ραχ- 

ΏΡρις οοπῄῇεταε, Οιοάάαπι οἴῖαπι γοσαίασ ομτρππου]ας π]-- 
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Εξ, 6ματῖ. ΙΝ. [278. 1 : Έά. Βα[. Ῥ, (511.) 
/ ει -” ” 

γέδαινα καὶ ὁ ἕρπηςφ. ὅσα ὃ᾽ ἕλκη γίνεται χωρὶς τῶν εἰ- 
θημένων συμπτωμάτων, αὐτὰ καθ ἑαυτὰ προσαγορεύειν 
3, 3 ” -” 3 η) -” ι.ὴ 

ἔθος ἐστὶ τοῖς παλαιοῖς, αὐτὸ τοῦτο µόνον ἕλκη περὶ ὧν 
ν 1 -” ε ’ 3 ΐ ” [” ΄ ’ ε “ 

καὶ νῦν ὁ λόγος ἐστὶ τῷ πποκρατει ὃδιδασκοντι ὡς ὅσα 

τοιαῦτα τῶν ἑλκών ἐστὶν, εἰς χρόνον ἐκπίπτευ πλείονα. φαί- 
ἳ) Δ ς - κ. / - ο. ἀ { 

γέται δὲ καὶ 43 πειρα τῷ λόγω μαρτυροῦσα καὶ πολλάκις 
θ- ’ « α” 

7ξ πολλὰὼ τῶν τοιούτων ἑλκῶν συνουλωῦθέντα. μετ χρόνον 
3 3 3 σς 

οὐ πολὺν ἀναφλεγμαίνειν τε καὶ αὖθις ἀναζῥήγνυσδαε λυο- 
Ρ] ” -” 3 ” -” 

µένης αὐτῶν τῆς οὐλῆς. ἠίνεται δὲ τοῦτο διὼ τοιάνδε 

τινὰ αἰτίαν, ὅταν ἔκ τῶν προσφεροµένων φαρμάκων ἡ κατὰ 
τοῦ πεπονθόὀτος ὁστοῦ σαρξ ἐπικειμένη ἔηρανθεῖσα συνου-- 

λωθῇ, παραχρῆμα μὲν ταχέως ὑγιάξεσθαι δοκεῖ, κατὰ βραχὺ 
δὲ πάλιν, ἰχῶρός τινος ἐπιῤῥέοντος ἐκ τοῦ φθειρομένου κατὰ 

3 ; 3 - - ; π 

τὸ βάθος ὁστοῦ, φλεγμονή τέ τις αὖθις ἐπιγίνεται καὶ πύου 

ένεσις ἔπεται, διαβιβρώσκοντος μὲν τὴν ὅλην ἐπιφάνειαν, 
; 3 ” - 

δάκνοντος δὲ τὴν σάρκα. τίς οὖν ἡᾖ τῶν τοιούτων ἑλκῶν 
” ΄ 3 - 3 χλλ  λλ) αν] νΝ ᾽ ο. 3/ -” 

έασίς ἐστιν; οὐκ ἄλλη τις αλλ ἣν αὐτὸς μὲν εἶπεν ἓν τῷ 

ους οτΠ[ο[απι οππα Ἱπαρπα νΙοίπαχαπα ρατγίαπι ΠπΠαπιπιᾶ- 

Ἠοηπςθ. Ἠαεο Ιβίῖαγ Ῥτορτίαπι αρρε]]αίίοπεπι [ογαία [απί, 

οατβιπο]Ἡς, ῬΡμαρεάαεπα εἰ Ίιεγρο. Όιπαςε γετο π]οεγα 

Άπο ἀῑο[ῖς [Ὑπιρίοπιαρας αρία Ρεν {96 Παπί, Ἠαεο πἶοεγα 

ταπίαπ 9Ώρε[Ίατε γείεπραθ οοπ[αείππι εταῖ, ἆο απἴριαφ 

Ἠιρροοταίϊ πππο οε[ι {εγπιο, απ ἀἆοοεί αιιαε ε]ασπιοάί [απῖ 

πἶοεγα 1Π Ἰοηπβίαπδ ἰεπιρας εχοϊἀάστο. Αίᾳπε εκρετίεηΏῖα 

γαἰ]οπῖ Γα[τασατϊ ν]ἀείατ ππα]ίααο {αερίας Ἠ]α5πιοάί τπ]- 

οεγα αἆ οἴοαίτίοσπι Ῥετάποία ΠΟη πππ]ίο Ῥο[ί {εππρογο ΤΙΙΓ- 

Γαπι πΠαπιπιαπίατ εἳ οἰσαίτῖοε Γο]αΐα ταπιραπίαγ.  Ἠοο αἲ- 

επι α(παπῃ οἨ οαι[απι οῬοντίίατ. Όπαπι αἀπιοῖῖς πιεῖ- 

οαπιεπῖ «4ο ο{ι α[[εοίο [αρετροβία Πεσαῖα ἀαχῖί οἶσαί[τ]-- 

οεπι, {αη]ία5 ᾳααπι Ῥγίπιαπι τεβαία ε[ε νιάείατ; [εά τζ-- 

[ᾳ εκ οἵε αἰῆις οοτταρίο 1ομοτο απορίαπι Ῥαπ]αΐπι 

αἰΠαεπία, Ἱεγαπα οΡογίίαν ΠπΠαπιπια[]ο εἰ Ῥιτὶῖς {αρ [εαα]- 

{ασ Ρεπετα[Ίο, α ᾳτιο οἴοαίτια εγοάτίατ εἴ σατο εχα]οεγα(αΓ, 

Οπαεπαπα ἀριίαν ε[ι ἵαμαπι πἱοθταπι ομγα[Ιο Αα Ῥτο- 

"Πεοίο ππ]]α Ῥταείει εαπα «ιιᾶπη Ἠρτο ἆε πἱοεῖραςθ (ταᾶ]ά1ί 
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4. Οτι. ΤΧ. (278. 279. ] Εά. Βα[. Υ. (511.) 
περὶ ἑλκῶν βιῤλίῳ. ἡμεῖς δ) ἀπεδείξαμεν ἓν τῷ τρίτῳ τῆς 

Θεραπευτικῆς μεθόδου. ῥἑηραίνεσθαι μὲν γὰρ ἕλκη πάντα 

δεῖται.,, μάλιστα ὃ᾽ ἐφ᾽ ὧν ὁστοῦν πέπονθεν. ὄρος δέ ἐστι 
τῆς Ἑν]ρότητος ἀποστῆναυ τὸ πεπονθὸς αὐτοῦ µέρος. εἰ- 

κότως δὲ καὶ τὰς οὐλὰς εἰς τοσοῦτον συμβαίνει γίνεσθαι 
κοίλας», εἰ ὅσον ἂν ἤκη πάχους τὸ ἀποστάν. 

ματ. 
“Οκόσου ὑβοὶ ἐξ ἄσθματος τῇ βηχὺς γίνονται πρὸ τῆς ἥβης 

ἀπόλλυνταν. 

[079] “ἹὙβοὺς καὶ κυφοὺς εἴωθεν ὀνομαξειν Ίππο- 
κράτης οὓς ἅπαντες οἳ νῦν ἄνθρωπου προσαγορεύουσι κυρ- 

τούς. καὶ γὰρ καὶ ὄντως ἡ ῥάχις αὐτοῖς εἰς τοὐπίσω γίνε- 
/ ” τ - ΔΝ - 3 

ται κυρτή. τῷ μὲν οὖν κυρτῷ τὸ κοῖλον ἀντικειμένως λε- 
- 5 ” 8 ω Ἆ ’ 3. .) ” ς η 

γεται, τῷ υβῷ τε καὶ κυφῷ το λορδον. αλλά ταῦτα μὲν 

ἐπὶ µόνης τῆς ῥάχεως, ἐκεῖνα ὃ᾽ ἐπὶ πάντων λέγουσιν οἱ 
9 3 ς ’ ” ” 

“Ἓλληνες. ὅπως ὃ᾽ ἡ κύφωσις γίνεται διῆλθεν αὐτὸς ἓν τῷ 

οἳ πο ἰογίῖο ἰλεταρεαίίσαο αποἰ]οᾷ] οπρ]οανΙωι, Εχ[ιο- 

οαγῖ Παπιπε ρο[βπ]απί οπιπῖα Ἀ]οετα, Ῥγαεοῖριθ ΝΕΥΟ ο 

Ἱπ απ]ρᾳθ ο α[Πεοίππι εΠ. Τοεγπιίπιας ααίοπι Ποοϊία[ς εῇ 

αΠεοίαπω ἀρίιας ος Ῥαγίοπι αΏ[εεάθτο. ἩἘϊ νετο πεί 
Ἰαπίπη ϱ.νας Πετὶ οἰοαίτῖοε οοπ{1ηβῖί, αιαπίαπι αὐ[οεί[ας 

ογα[Πιιάἴπεπι Ἡαριετ]{. 

ΧΙ,ΝΙ. 

θμῖ ρἰῦδι εκ α[ἐπαιε αμ ἐι[ μπε απἱε Ῥμδεγίαίεπι, 

τπ{εγειιιξ. 

Ηγρος εἳ οΥρ]ο ποπιῖπαχο οοπ[αεν]ῖ Ηιρροογαίες 

4105 πμΠο ΟΠΙΠΕ5 Ποπιῖπος σἱρβο[ος αρρε]ίααί,  Εεπῖπι 

τονετα 1ρῇς5 Γρίπα α ἴεισο οχκίαρεταί. «Οἱρρο Ἰδίιίαι σα- 

νυπα ορροπϊίως εκιιρεταπ{ϊ εἰ ριρρο[ο τεραπάµπι. Ύσοαγυπι 

αεο ποπιῖπα ἆθ [οα [ρίπα, Ἶ]α νογο ἆθ οπιπίρις Οταςο 

εΠεγαηί. Οποπιοᾶο απίοπι ογρ]ο[ς [ει οἱῤῥο[ιας Πα, 
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Εά. Οατῖ ΤΧ., [270.] Έ. Ραἱ. γ. (514. 810 9) 
περὶ ἄρθρων βιβλίῳ, καθάπερ καὶ περὶ λοθδώσεώς τε καὶ 

σκολιώσεως καὶ ' σείσεως. δια γὰρ ἐξαίρετα ῥάχεως πάθη 

ταῦτα καὶ χρὴ τὸν βουλόμενον ἐπιστήμονα γενέσθαι τῶν 
παθῶν τῶὠνδε τοῖς ἐν ἐκείνῳ τῷ βιῤλίῳ γεγραμμένοις ἐπὶ 

πλέον ὁμιλῆσαι. νῦν ὃ᾽ ἡμεῖς ἐροῦμεν ὅσα χρήσιμά εἰσιν 

εἰς τὸν προκείµενον ἀφορισμόν. ὑβοῦται ῥάχις ἐστιν ὅτε 

μὲν καὶ διά τινα πληγὴν 1 κατάπτωσιν, ὑβοῦεαι δὲ καὶ 

διά τινα φύματα σκληρὰ συστάντα κατὰ τὴν πρύσω χώραν, 
ὑφ ὧν φυµάτων, ὅταν μὲν εἷς σπόὀνδυλος ἐλχθῆ πρύσω, 
λορδοῦται κατ αὐτὸν ἡ ῥάΧχις, οὕτω δὲ κάν πλείους ὥσιν 
ἐφεξῆς ἀλλήλων. ὅταν δὲ μὴ συνέχεῖς ὧσεν ἀλλήλων οἳ τει- 

φόµενοι σπόνδυλοι, κπύφωσις γίνεταυ τοσοῦτον χωρούντων 

ὀπίσω τῶν μελών, ὅσον εἴσω κατὲκάμφΏησαν οἳ ταθέντες. 

(912). ὁρᾶται γοῦν ἐπὶ πάντων τοῦτο τῶν σκληρῶν µε- 
τρίως γινόμενον, οἷον παλάμων καὶ λύγων καὶ ῥάβδων, ὅσα 
τ᾽ ἄλλα τοιαῦτα. καὶ λέγεταυ περὶ αὐτῶν ἐπὶ πλέον ἐν 
ταῖς ἐξηγήσεσυ ταῖς εἰς τὸ περὶ τών ἄρθρων βιβλίον. ἀλλὰ 

{ρ[ε Πῦγο 4ο ατιοι]ίς ἀ][εγιξ, αἱ εἴϊαπα αποπιοᾷο Ἰογᾶο- 

{Π5, [οο]ιοῇς εἰ Γεῖμ Παπί, Ἴιοο αβι ουτναίίο, ο]ᾳμα[ῖο 

εἰ εοπομ[Πο. Παο ΠΘΊπ(αε [ααἱ Ῥτορτίαε 4ο Ργᾶςςῖρμᾶθ 

[ρίπαε αΠεοίίοης8, «απαταπι α[Πεοίίοπαπα Ρετίίις ε[[ο αι 

νεΠέ, 15 ᾳπαθ εο ἴπ 1ρτο [οπιρία [απί Ῥ]επῖας {ρ[απα 1π- 

εαπιρετο οροχἰεῖ, Ίος απίεπι Πιπο ϱπαε αἆ Ῥτοροβίαπι 

αΡΗοτΙπΙἍπι Πα νιΙἀεηίαγ εκρ]σαίαπΙ [πα  Οἶρρα 

Γρίπα Πί Ππίεγτάαπι Ῥτορίετ ἰοίαπα ααί οα[απι; ρῖρρα εἰῖαπι 

Π{ ρτορίετ ἆπτα απαεάαπα {πρετοιία αάε ῥρατίε απ{ετῖογθ 

οοπβΠαπί: α απἶριφ { φιαπἆο ππα γετίεῦτα Ῥτου[απα ἰΤᾶ-- 

µαίατ, εα Ῥατίε [ρίπαε ]οτάο[ς ουγναἰῖο εἀίας, Πα εἰῖαπα 

{ Ῥ]ατεθ Γαεγίπί [ε οτάῖπα οοπ/[εηαοπίε. ΘΟπαπι νετο ἴεπ- 

{αε νετίερταε ποτ Γαετίπῖ Ππίεν [ε οοπίΙπιαε, {μπι οΥΡΠο- 

Π5 [εα πιρΡο[βίας {ογπιαίαγ ἰαπίαπ ρατίίραδ Ῥοπε οεἆει- 

Ώρας, οαιααπίαπα [εη[αε νοτίεῦγας ἹΠπίτογ[απι τεογαποεηίατ. 

Ἠοο επίπι 1π οπιπῖραφ ἀπτῖφ πθάΙοογίίετ τοάᾶτῖς οεγπ{ίατ, 

νε]αῖ οα]απιῖς, νἰπήπίρις, ν]ταὶς εἰ Ἠι]αβδηιοᾶϊ οοίεΓῖς. 

Δίᾳπο 4ε Ἠΐ οορίοβας 1Π εχροβΜοπίριας Πδτὶ 4ο αγιοι]1ς 
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Εά. Οµατ. ΙΧ. [279,1 Εὰ. Ρα[. Ῥ. (519.) 
νῦν γε τοὺς πρὸ τῇο ἥβης ὑβωθέντας ἐπ ἄσθματυ καὶ βηχὲ 
διαφθεἰρεσθαί Φήσυ ταχέως. οὐ }ὰρ ἐθέλει τούτοις ὁ θωώ-- 
0αξ, ὡς αὐτὸς ἔφη, ἐφεξῆς συναύξεσθαι καὶ διὰ τοῦτο στὲ- 

νοχωρία πολλὴ γίνεται τοῖς ἀναπνευστικοῖς ὀργάνοις. ἅπασο 
μὲν κοινὸν τοῖς αὐτομάτως ὑβωθεῖσε, τουτέσειν οἷς ἄνευ 

πληγῆς 1 παταπτώσεως ἔπαθεν ἡᾗ ῥάΧις, ἐπὶ φύμασι σκλη-- 

ροῖς 3 δυσσέπτοις γίνεσθαυ τοιούτοιο. διαφορᾶς δ᾽ οὔσης 

πολλῆς ἐν τοῖς φύμασυ πατά τὲ τὸν ὄγκον καὶ τὴν σκληρό- 
τητα καὶ τὸ χωρίον ἔν ᾧ συνέστη, τὼ μὲν ἐπὶ σκληροῖς τὲ 
ἅμα καὶ µεγάλοις συστάντα δυσπνουστέρους αὐτίκα τοὺς . 

ἀνθρώπους ἐργάδεται, τὰ δὲ µεθιέντα τυ τῆς ἐν αὐτοῖς: 
ὑγρότητος εἰς τὰς τραχείας ἀρτηρέας βηχώδεις ἀποτελοῦσυ 

τοὺς ἄνθρωπους. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὅσα µεθίησιν ὑγρότητος 
ακριῤὼς ἐστὶ σκληρὰ καὶ διὼ τοῦτο ἀναγκαῖόν ἐστιν ἐκπνῆ- ᾿ 

σαΐ ποτε καὶ διαφθεἴραυ τὸν ἄνθρωπον' ὅσα ὃ᾽ οὐ µεθίη- 

σιν, ὑπὸ παχέων γίνεται χυμῶν καὶ διὼ τοῦτό ἐστιν ἄπε- 
πτά τὲ καὶ σκληρὰ καὶ πολλῷ χθόνῳ᾽ µένοντα χωρὶς τοῦ 

διαπυΐσχειν ἐπιτρέπευ ζῆν τὸν ἄνθρωπον. ὅσα ὃδ᾽, ὡς ἔφην 
ος 

ἀμ(Τείαν, απο νοτο απῖ απίο ραροτίαίοπι οκ α[]πιαίο 

εἰ τι{ὰ σἳμρί {αο Γαπὲ οἶἷίο Ππισνῖχο ρτοπιποῖαϊ. Ύεφαθ 

επί γη] Ἱπ 19 {ποτασεπα, ταἳ 1ρίο αἷε, πα οσα αμ16 

απσετῖ, αἴηιε 16ο Ἱπασπα αΠδιβῖα ῥτεπιαπίάτ ἱπ[γαπιθηία 

Πρίταρί]α,  Όπιπίρας Ῥοττο αι [ροπίο ϱἱρΡί {αοι ΓαπΕ, 

Ἰοο ε[ι αιράς ῄπο Ιοίι ναὶ οπ[α [ρίπα αΠθοία ε[ί οοπι- 

ππΠπο οχΙ[Ιί, οαοᾷ ἰα]ος Ρτορίεν ἴάρετου]α ἆπτα εἰ οοοία 

ἀ[Ποῖ]α ονα[ετ]πί, Θεά απππι πηπ]ία Π{ Ππίεν {αρεγει]α 

Ρτο ἰαπιογα, ἀπχ1Πε εἰ Ίοςο 1π απο οοππβαπί ἀῑ[ογεπί]α; 

ᾳπαο ἆπτα Ππια]αο Ἱπαρπα {απῖ, Ργοίίπας Ρρίγαία ἀἰ[ιαϊ]Ιο- 

1ο Ποππϊήες ε[Ποίππί, Όπας Υοτο ἆο [ια Ἠαπἁτίαίο αἰῖ-- 

ᾳαἷά Ίπ αἴρογας αγ[ετίας Γταποπαἑἔαπεν Ἰοιπῖπες {α[ῇοα]ο-- 

[ο τεάἁπηῖί, Ὑενιπι πας ἆᾳ [πα Πιαπιϊἁλαίε α)αα1ᾷ 

{παηρπαϊ απ, ρ]απε ἆπτα ποπ {απί, αἴαπε 1ᾷεο αἱ [αρριι- 

τοπί {απάςπιας Ποπαῖηεπα {αΠοσεπί πεοα[Ἰαγίαπα εΠ, Όσα 

ψετο πΙ]] ἱγαποπαϊ απ, οκ οτα[ις Πιποτίρας ογίπα Ίπα- 

Ῥεηί, αἴᾳαπε οϐ 14 ἆπγα {απὲ εἰ ογιᾷα Ἰοηπροφιε ΤΘΕΠΙΡΟΤΘ 

οἵἵτα [αρραγαίιοΠεΙα Παπεπίῖα Ἠοπιπεπι νίνετο Ππυί, 



΄ 
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ἅμα βηχὶ τὴν γένεσιν ἔσχεν, ἐπείγεται πρὸς τὴν διαπύησιν 

καὶ διὼ τοῦτό ἐστιν ὀλέθρια. οὕτω δὲ καὶ ὕσα μετὰ ὃυσ- 

πνοίας ἐγένετο Θανατώδη τοῖς ἔτ αὐξανομένοις" ἤτου γὰρ 

μεγάλα ταῦτ ἔστιν ἢ ἓν ἐπικαίρῳ χωρίῳ τοῦ Θώρακος. 

ὅταν οὖν ὃ μὲν πνεύµμων ἅμα τῇ καρδίᾳ τοῖς τοιούτοις αὐ- 
ξάνηται, σμικρύνηταυ ὃ᾽ 1} περιέχουσα χώρα, µήτ αὐξανο- 

µένων τῶν πλευρῶν, ἕν τὲ τῷ κάµπτεσθαι διὰ τὴν ὕβωσιν 

ὕλον τὸν θώρακα στενότερον ἐργαξομένων, ἀναγκαῖόν [280] 
ἐστιν ἐν τάχει τοιαύτην αὐτοῖς γίνεσθαι τὴν δυσπνοίαν ὡς 

διαφθεῖραι τὸν ἄνθρωπον. ὅπου γὰρ ουὐδέπω τῆς κυφώ- 
σεως ἐπιγιγνομένης ἐπὶ µόγοις τοῖς παρὰ φύσιν ὄγκοις 

ἐδύσπνουν, τὲ χρὴ προσδοκῆσαυ τῶν μὲν φυμάτων αὐξη- 

Φέντων τῷ χρόνῳ, στενωθέντος δὲ τοῦ Φωώρακος; ὅτι μέντου 

πολλῶν οὐσῶν δυσπνοιῶν ἆσθμα προσαγορέύειν “/πποκρά- 
της είωθεν ἐκείνην µύνην ἓν ᾗ συμβαίνει πυκνοῦσθαι τὴν 

ἀναπνοὴν ἑκανώς εὔδηλον παντί. καλοῦσι γοῦν οὕτω καὶ 

νῦν οἳ ἄνθρωπου τὸ ἄσθμαίγειν ἔν δρόµοις τὲ καὶ γυµνα- 

Όπαο νετο, παπί ἀῑπί, ππα οσπι {π[ῇΠ οτίαπι λαραεταπί, οἆ 

Γαρρατα[ἴοπεπι Ρρτορεταηί Ιάεοφπο Ρετπ]οϊοία [απΐ,. Θίο εἳ 

ᾳααε οσπα ἀΠΠοΙΙ απἡεΠία παπί, 15 απῖ αἆμιο ογε[οπηῖ 

εχ]τϊιο[α εχ][ωπί, Απ επΙπι Ίαεο ππαρπα [απῖ απί 1Π ]οσο 

ἰλοναοῖς γυ]ίαο Ῥγαεορροτίἁπο. Όσιαπι Ισίίαν Ρά]πιο ππα 

οι οοχάο {π ἰαλρας ααρθαίαν εἳ Γραΐαπη οΟΠπ Ηθη πι- 

πααϊατ, οο[]5 πΙπιῖταπι ποπ οτε[οεπρας, [εά Ῥτορίες ριΏ-- 

Ῥαπι ατοϊα[ῖς, ἰοίαπα ρεοίας απδι[ήας εβΠοϊεπίάρας, ἰαπίαπα 

Ῥτενι Γ[ρίτίας ἀῑ[Ποι]αίοπι Πετὶ πεοε[ο ε[ι πί Ἱοπιο Γα[- 

{οοείαχ εἰ Ρρετεαῖ. ΟὙιπαπάοφιϊάεπι Π σιρΡοβίαίο ποπάαπι 

Γαρεγνεπίεπίε ρτορίετ [ο]ος ῥρταείες παίαγαπι ἴππιογες 4γ{- 

Ῥποεα Ιαροταραπί, αμῖά {ογε ραίαπάππι αὐςί[ῖ] {επιρογί5 

[ραϊῖο {πρεγοιι]ῖδ, {]οτασε γετο απρι/[ήοχε γεάἁτίο  Ῥοττο 

απῖεπι απ πιπ]ίαε Επί Γρίταπάϊ ἀλβου]ίαίες, οοπ[ίαί 

Ἠιρροεναίεπι {οἶαπι εαπι α [μπα ρτο οοπ/[πείά(πα αρρε]]ατε, 

Ιπ πα {γεππεπίίοτεπι εἴ ογοῦιίογεπι το[ρἰγαίοπεπι Πετὶ 

οοπΗΙπρῖξ, [α Ὕετο πππο οἱ 1η οπτῇίρας εἰ νεμεπιεπ{Ιοτί-- 

Ῥις εχκεγοϊίαιΙοπῖρας Ἠοπιῖπες απ]ε]ατο ἀῑοαπί,  Οτπῖ νετο 



78 ΓΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ 

Εά. Οµατ:. ΤΧ. [250.1, Εὰ. Βαῇ, . (115 ") 
σίοις συντόνοις ο)νόμνι οἳ δὲ μεθ “πποκράτους καὶ 

πάθος το χθόνιον ἔνιου μὲν ἁπλώς ἆσθμα προσαγορεύουσεν, 

ἔνιοι δὲ καὶ ὀρθόπνοιαν, ὕταν ἄνευ πυρετοῦ διὰ παντὸς 

οὕτω δυσπνέωσιν οἳ κάµνοντες, 

μξ’. 
“Οκόσοισυ φλεβοτομίη  φαρμακείη συμφέρει τουτέους τοῦ 

ἧρος φλεβοτομεῖν ἢἢ φαρμακεύειν χρή. 

ΠΙρόδηλον ὅτι περὶ τῶν ὑγιαινόντων μὲν ἔει, νοσησόν- 

των δὲ εἰ μὴ κενωθεῖεν, ὁ λόγος αὐτῷ νῦν ἐστι. τούτους 
γὰρ φθάνειν χρὴ κενοῦν ἦρος εἰσβάλλοντος ἤτου διὰ φλεβο- 

τοµίας, εἰ πληθωρικοῖς ἁλίσκονταυ νοσήµασι», ἢ διὰ κα- 

Φάρσεως, εἰ τοῖς κατὰ διαφθοράν. ἡμεῖς γοῦν οὕτως ἀνό- 
σους πολλοὺς φυλάττομεν ἐτώῶν Ίδη πολλῶν ἔμπροσθεν 
καθ ἕκαστον ἐνιαυτὸν αξὶ νοσοῦντας, ἄλλα καὶ ποδάγραν 
καὶ ἀρθρῖτιν ἀρχομένην ἔτι καὶ µήπω περὶ τοῖς ἀρθροῖς 

εἰργασμένην πώρους ἐκ τῆς τοιαύτης κενώσεως ἔτῶν δη 

Ροβ Ηϊρροογαίῖφ αείαίεπι {16γ6, αΠεοίαπ εἴῖαπι φαεπάαπι 

ἀἰαίατηιπα πομπαΙ Βπιρ]οίίετ α[παια, ποππα]Ι οτί]ο- 

Ρποεαπι αρρε[]αταπέ, απππι οοπΙπεμίες οἴίγα {εργεπι 89-- 

ρτο ἁ[ιοιο Γρϊπίππα ἀποιηί. 

ΕΧΥΠ. 

Οωΐδις υεπαε [εειίο αμί ριγβαιῖο οοπ[εγὲν Πὶς νεγε νεπαπι 

[εεατε αμῖ ρμγβαπς ππεάἰοαπιεπειῖα επ]ιδεγε οοπυεῖξ. 

Πάᾳιεί ἆε 15 αιϊ αἀ]πο [απὶ, [εὰ αερτοία(ατῖ [απ1, 

ΠΙΠ ναουεπίας, 1Ρ{ πιπο οΓθίΙοπθεπι ε[ε. ΒΗοναπι επῖπα 

νετο Ἰπεμηίθς απἰ]οἱραπάα ε[ι ναομαϊίο νεΙ Ῥρετ ΡΙ]εβοίο- 

πηῖαπα, Π Ρ]]εἰ]λοτ]οῖ πποτρίθ οογειρίαπίαχ νε] Ῥετ Ριχρᾶ-. 

οποπας {. πιοτοῖς [πί αὖ Ἠαπιογαπι οογγαρίΙοπθ Ρρεπάει]-- 

ἄδας οὐποχί, ἈΝο εαι]άεπι πα]ίοῦ α πιοτβῖς Πα οο/[ε-- 

ναπτας οἱ Ιποο]ηππες (αεπαχ, απ πια]ίο Ίαπι αηπο8θ απίεα 

[οπιρογ αεστοἰαραπί; Ίπιο εἰ ροάαρταπι εί ατίμγίαι αἆλμιο 

Ἱποιρίεπίεια ποπά μπα 1π αγἰ]ομ]5 ομ]ίο Ρεμ]ίο, ρεῖ ναοιᾶ- 
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πολλῶν ἐκωλύσαμεν γενέσθαι. κατά τὲ τὸν αὐτὸν τρόπον 

αἵματος πιύσιν ἐπιληψίαν, μµελαγχολίαν, ἀποπληξίαν καὶ 

ἄλλα τὰ τοιαῦτα χρόνια πάθη δι τῆς εἰρημένης κενώ- 

σεως ἐπὶ πολλῶν ἀνθρώπων ἐπαύσαμεν. ᾖ{ἡ μὲν οὖν φλε- 

βοτοµία κοινὸν βοήθημα ἐστι τῶν πληθωρικῶν νοσημάτων, 
ᾗ κάθαρσις δὲ, οὐτωσὶ μὲν ἀκοῦσαι, κατὰ γένος ἕν τυ 

βοήθηµά ἐστιν, οὐ μὴν κατ εἶδός γὲ ἀκοῖσαι. ῥἐνίοι μὲν 

γὼρ συμφέρει τοὺς φλεγματώδεις κενοῦσθαι χυμοὺς, ῥἐνίοις 

δὲ τοὺς πικροχόλους, ἐνίοις δὲ τοὺς μελαγχολικοὺς, ἐνίοις δὲ 

ὀθῥώδες περίτιωµα κατά γε τὴν τῶν εἰθισμένων αὐτοῖς γί- 
νέταιυ παθῶν οὐσίαν. οἷον αυτίκα τις μελαγχολία ἁλίσκειαυ 

καθ’ ἕκαστον ἔτος, εἰὲ μὴ καθαρθείη, καὶ θαῦμά ἐστιν ἐδεῖν 

ὕπως δη καὶ αὐτὸς αρ- [281 ] χομένου τοῦ πάθους δια- 

γινὠσκὲυ τε τὴν πρώτην γένεσιν εὐθὺς καὶ καλέσας μὲ 
πενοῦταί τε τὰ µέλαινα καὶ παραχρῆμα παύεται τῆς µἐλαγ- 

Ζολίας. καὶ συμβαίνει γε τούτῳ διὰ τῆς καθάρσεως ἄμφω 

ταῦτα χρηστὼ, τό τε παθαἰρεσθαι τὰ περιττῶ καὶ εὸ τῇ 

δριμύτητι τῶν ἐκκοινομένων ἀναστομωθεῖσαν ἐπὶ αχὺ μ , 

Ποπεπα πια]{ο Ίαπι 4ΠΠΟΦ Ποτῖ ρτοµραίπιας. Εοάεπι πιοᾷο 
Γαπριϊπὶς εκ[ογεαίίοπεια, ερΙερ[απα, Ἰπε]αποβο]ίαπα, αρο- 

Ῥ]εχίαπι εἰ αἶιος ε]αδπιοςϊ ἀἰαίαγπος ἨΠΙΟΤΡΟΦ εἰ πιπ]{19 Ἰο- 

π]πῖρας ἀῑοία ναομαίῖοπε [αΠαππαςδ. ΕΙεροίοπιῖα ἀβιίαγ 

οΟΠΊΠΙΠΘ ε[ι αἆ ΡΙείμοτῖοοδ ΠΠΟΥΡΟΦ αιχ]ῖαπι; Ρρυχρα[1ο 

νετο ΠΠ ρεπεταἰίαι απἶάεπι εχαιααίας απαπι φποἆαπι εῇβ 

οοπίτα ΠΙΟΓΡΟΦ τοεπιεάΙἁπι, Ποπ ἴαπεα {Π [ρεοίαιῖπι αοοῖ-- 

Ρίαίατ. Νοππα]]ῇ Παᾳαϊάεπι ρἰιΠίο[ογααι Ἠωπποταπα, οαἷ- 

Ῥπεόαπα Ὀ]Ιο[ογάπαν ας πιε]αποβο]Ιοογαπαι οἳ ααἱραςάαπα 

Γετο[ῖ εχοτεπιεΠἰῖ γαοια[ῖο οοπάἀμοῖξ, Ῥτο ΠποτΡοσπα αιῖ- 

Ῥα8 ἰεπίατῖ οοπ{αενεταπί Ππαίυτα. Εκεπιρ] ρταίῖα αῖἆαπα 

αιιοἰαπη]ς πα Ῥατρείας Ιαροταῖ πιε]απομο]ῖα, εἰ τηῖτα 

για τον ε[, οιοπιοάο Ίαπι ἀρίε εἰϊαπι Ιποῖριεηίϊ πιοτβί 

ΡΣΙπαπη Ργαε[επ{][οαί δοΠΕΓΕΙΙΟΠΕΙΗ, Ίπθ(αε ΡΓΟΙΠΣ6 800εΓ-- 

Ἠχί Ἰαρεαί, 4ο πιε]απομο]οῖ Ἠαπποτίδις5 εκριχσαίο, ϱ 

νε[ησίο οε[αί πιε]απε]ιο]ία, αἴφαε Ἠιίο αμἶάεπι εκ ΡιΥσα- 

ΠἼοπε Ίαεο ἆπο εοπιπιοάα ενεπ]αηί, ΕΠΙ ᾳαοά εκριτρειι- 

ωχ Γµρεγνασαπεα, αἰίεταπι απῖα εχοχείοχΏπα αογΙπιηοηῖα 1ε- 



0 ΓΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ 4ΦΟΡΙΣΜΟΙ 

Εά. Οµαχῖ. ΤΧ. [281.] Εὰά. Βα[. Ῥ. (919.)΄ 
τὴν αἱμοθῥοϊδα συνεκκρίνειν τε καὶ αὐτὴν αἵματος µοχθη- 
ροῦ.. συνήθους γὰρ οὔσης αὐτῷ τῆς τοιούτης ἐκκρίσεως, 

εἶτ ἐπισχεθείσης 3 μελαγχολία συνέστηκὲ. καθαίρω τὀιγαρ-- 
οὓν αὐτὸν, οὐκ Ίρος µόνον, αλλὼ φθινοπώρου καὶ, ὥς εἰ 

καταφρονήσας ἔνίοτε ἐνταῦθα μη φθάσειε καθαρθῆναι, 
τῶν τοῦ πάθους αἰσθάνεταυ συμπτωμάτων. οὕτω δὲ καὶ 

γυναϊκά τινα καθ ἕκαστον ἔτοο εἰσβάλλοντος ἤρος ὁμοίως 

κενῶν, κπαρκινώδη ποτὲ ὄγκον ἐν µαστῷ ἔχουσαν ἰασάμην, 
ἰσχυρώς πενώσδας, πολλάκις διὼ φαρμάκου καθαίροντος µέ- 

λανα καὶ εἰ παραλειφθείῃ ποτὲ 4 κάθαρσις, ὀδύνη διὰ 

βάθους αὐτῆ γίνεται καὶ οὕτως αὕτη μετακαλουμένη µε πα- 

ραχρῆμα πελεύευ καθαίρειν. ἐλέφαντα δὲ ἀρχόμενον ἑτέρῳ 
τὸ μὲν πρώτα διὼ φλεβοτομίας καὶ καθάρσεως ἰασάμην. 

ἑκάστου δὲ ἔτους ἀρκεῖ καὶ τούτῳ µία κάθαρσις, (ἑλλει- 

φθείσης ὃ) αὐτῆς αὐτίκα τὸ πάθος ἐπισημαίνε, τὰ μὲν 
οὖν τοιαῦτα νοσήματα παθάρσεως χρήδευ μελαγχολικῶν χυ- 
μῶν, ἐπιληπτικὼ δὲ καὶ ἀσθμαιικὰ καὶ ἀποπληκτικὰ τῶν 

ο]αία, ραυ]υ]απι Παεπιοττ]λοῖ5 Ρτανϊῖ [απσιϊπῖς α]ηιιά 1ρία 

εἰῖαιι ρτο[απάαί,. Άαα «παπι [οἱεπιπῖς 1ρῇ οἱ οοπ[αεία Πἱ 

ε]αεπιοά] εκοτείίο Παεπιογγ]οῖσα, εἶας ροβεα Γαρρτε[ῇποπο 

απε]αηο]ο]ῖα οτία ε{[ί. Ἱρ[απα Πίαφαε ποπ νετα [οίαπι, Γεὰ 

ΒΗΟΙΠΠΙΠΟ εἰίαπι ρΗγΡο, απῖα ΠΠ Ρεν Ίαεο Τεπιροτα ῬΓο- 

Ῥτίας αἰαπαπάο ριγςσαιοπῖς απ[οϊραίίοπεια περ]εχετῖί, πΠοΙι-- 

ηπ]]α [οη[ιαί Γαρετῖοτῖς πιοτρὶ [γπιρίοπικία, Φίο πά]Ίεγεπι 

εἰῖαπα οαπαπάαπΙ ααθ οαΠΟΓΟ[ΗΠΑ 1Π ΠΠαπΊπια ἵαπιογεπι Ἠα- 

Ῥεραί, αποίαπΠῖς νετε Ἱπειπίο γασπαΠς [απανῖ, [αβιπᾶς 

νε]ιοπιεΠ{1 πιεᾷιοαπιεηίο ππε]απασοΡο α[αδ, παπι απῖάεπι 

Ῥυχραίίοπεπι { φπαπάο Ρργαεἰεγπι]{εγαῖ, ἆο]ου 1ρᾷ Ρτοία-- 

45 [επιεραίατ, αίμα 1]σο αοοετβίαπι πι Ῥίήχρατο [9 

Ἰαρεραί. ΕΙερμαπίῖαπι ᾳἄοφιε 1π αἰίετο Ἱποιριεπίεπι, Ρρτῖ- 

ΠΙΙΠΙ ῬΗ]εροίοπιία εἰ ριγβαίίοπε οπγανΙ, αἴηπε Ἠπῖο αιιοί- 

απΠῖ5 Ρριχρα[ίο τιπῖσα [αἱ15 εταί, Ύπαο Π απαπάο περ]ῖρε- 

τοίαγ, οΎααπι Ῥτππαπα πποτρις ΙπάϊοαίΙοπεπι {[αῖ εἆεραί, 

Πιι]ακοειποςῖ σίίαν πιοτδΙ Ἡπππογαπα ππε]αποΠο]Ιοογπι εροπῖ 

Ραχραίοπε, τί εριερίοί εἲ α[]μπιαῖοὶ οἳ αρορ]εοί]οῖ Ρί- 
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φλεγματωδῶν, ἀρθριτικὰ δὲ τὸ μὲν ἅμα Φερμασίᾳ πολλη 
τῶν πικροχόλων, τὰ δὲ σὺν ὄγκοις ψυχροῖς τῶν σλέγματι-- 
κών. ἄλλος δέ τις ος θέρους αξὶ ερεταίοις ἁλισκόμενος 

πυρετοῖς {δη πολλών ἐτων οὖκ ἔπυρεξεν, ὠχρὰν χολὴν ὑφ᾽ 

ἡμῶν φθάνων ο. κατὰ τὴν τοῦ Ἴρος Σελευτήν. 
οὕτω γὰρ καὶ ἄμεινόν ἐστι τοὺς τοιούτους κεγοῦσθαι, ας 
τοὺς ἐπιληπτικούς τε καὶ ἀποπληκτικουὺς καὶ ἀρθριτικούς τὲ 

καὶ μελαγχολικοὺς, ὕσοι τὲ ἄλλοι διὰ πάχος χυμῶν νοσοῦ- 
-σιν, εἰσβάλλοντος ἦρος ἄμεινον κενοξσθαε, περὶ ὦν ἁπάν- 
μὰ ἐδίᾳ µοι 7εγραπται κατὰ τὴν πραγµατείαν ἐκείνην, ἓν 
ᾗ 7έγραπται περὶ τῶν οίνος ἦρος ὥρᾳ κενοῦσθδας, μό- 
θιον δέ ἐστιν αὕτη τῆς ὅλης ὑγιεινῆς πραχγµατείας. 

µη. 
Τοΐσι σπληνώδεσε δυσεντερίη ἐπιγινομένη ἀγαθόν. 

ὉὈλί ” 9 πε Ἅ ή Δ 3 ἀ κ ε , ἔγον ἔαπροσῦεν ἐξηγησάμην τὸν ἀφορισμὸν τοῦτον, ἡνί- 
κα τὸν λόγον ἐποιούμην ὑπὲρ τοῦ γεγραμµένου τόνδε τὸν τρό- 

ἑπΙ[οίογαπα ραχραϊῖοπθ ϱαπἆρεηπῖ, Οπίάαπι είίαπι α]ῖας 3ε- 
Πΐνο ἴεπιροτε [επιρες ἰετίαπα οοττρὶ [ο]ίας Ίχπι 4Ππος 
πππ]ίος {εΡτεπι ποπ ε[ εχρετίης, Ρΐ]ε ρα[]άα Ρεν πος Γ48 
γεγῖς Ώπεπα Ρρετριγραΐα. Ταπι επῖπι ἴα]ες ναοπατί πηπ]ίο 
Ῥταε[αϊ, απεπιαάπιοάππι ερἰἹερίῖοος, 4Ρρορ]εοβῖσος, ατἰητῖ-- 
Ἠσος εἰ πιε]απο]ο]ῖοο οἳ αποϊᾳιοῖ ἀεηίηπε ρτορίετ Ἠα- 
πποσπα οτα[Πήεπι αεστοἰαπΕ, γασπατὶ Ιπευπία νετο ππε]ίαθ 
εΠ, ἆε ααἶρας οπιπῖρας Ρεϊναϊῖπι Γοπρβηϊίας 1π ἰτασϊαία ἆθ 
1ἶφ αυῖ γετπα Υαοπαϊῖοπε; απ απἰάεπι ἰγασίαίαθ Ρατ» εἴ 
οῦας ορετῖ αποά ἆε [απ]ίαίε {αεπάα Ἱπ[οτίρίίατ, 

ΧΙΥΙΠΠ, 

ΤΠ 1επο[ῖς ἀγ[επέεγία Γµεεεᾶες ὕοπωπη. 

Ῥαπ]ο απίο Ίππο αρλοτί[πιαπα εχρ]απανί, ϱπππι ἄε εο 
.. τετρα {αοετεπι Ἠμπο 1π πιο Άη Γετιρία: οιὶ {ἱεπιο[ε ἀγ/ειι- 

οδΙΕΝύ5 τοᾶς, ΧΙΙ. Εξ 



90 1ΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 4ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ 

Εά. Ομαχε. ΙΧ. [261. 282. 1 Ἐά. Ῥα[. Ῥ. (812. 5843.) 

πον’ ὅσοι απληνίνδις ὑπὸ δυσεντερίηο ἁλίσκονταυ, τουτέου- 
σιν ἐπιγιγνομένης µακρῆς τῆς δυσεντερίης ὕδροψ ἐπιγίνε- 
ται {) Λειξντερίη καὶ ἀπόλλυνταυ. οὔκουν ἔτι δεήσει τῷδε 

τῷ νῦν προχειρισθέντι νεωτέρας ἐξηγήσεως. 

μθ.. 

[092] Οκόσα ποδαγρικὼὰ νοσήματα γίνεται, ταῦτα ἄπο- 

φλεγμήναντα ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρησιν ἀποκαθίστανταυ. 

, ! 

4ἱ κατὰ τοὺς ποδαγρικοὺς φλεγμοναὶ ῥεύματος εἰς τὰ 
τῶν ποδῶν ἄρθρα κατασκήπτοντος γίνονται. δέχονται (915) 
δὲ τὸ ῥεῦύμα τοῦτο πρῶτον μὲν αἳ χώραι τῶν διατρώσέεων, 

ἔπειτα δὲ τὰ πέριξ πάντα µέχρι καὶ τοῦ δέρματος. οὕτω 
δὲ πληροῦσθαί Φφαμεν τὰς διαρθρωσεις, εὔδηλον ὅτυ τοὺς 

περικειµένους αὐταῖς ἔξωθεν κύκλῳ συνδέσμους ἀναγκαῖόν 

ἐστυ τείνεσθαι. τὰ μέντοι νεῦρα καὶ τοὺς τένοντας οὐκ 
εἰκὸς φλεγμαίνειν αὐτοῖς, ἀλλὼ µόνον τῷ συνεκτείνεσθαυ 
ταῖς συναρθρωσεσιν ὀδυνᾶσθαι. δῆλον δὲ ἐκ τοῦ μηδἐποτὲ 

εεγία οογγρίμπέμγν ἴς οδοτία ἴοπρα ἀγ[επιετια, Ἰγάτορα 
Ιεπεεγίαε [μουεᾶιὲ ας Τπέεγεμπί, Ό πατε Ἠιῖο πππο οχροβίο 

Ἠοψα Ιἴεταπι οχρ]απαίῖοπε ορα5 Ποπ ϱῇ, 

ΧΙΠΙΧ. 
Ομῖ ροάαρτίοί πιογδὶ ᾗμπε, {[εάαια ἱπ[αππππαείοπε ἴπίτα 

ἀῑες φμαάγαξίπία ἀε[ίπιωπε, 

Ῥοάαρτίοογαπω ΠπΠαπιπαίῖοπες Παπίοπα Παπῖ ἵπ ρεάπα 

ατΠομ]ος’ ἀεοιπιροπίο,  Ἠαπο απίεπι Ππκίοποπι ΡΕΙΠΙΙΠΙ 

απάεπι ατϊοι]α1οπιπα [ραίία Πα[οιρίαπί; ἀείπάς 4παε οἳΓ- 

οαπη[ίαΠί αἀπίᾳιε οπίεπι οπηπῖα. Όωααπῃ γετο ατοι]α[Ιο- 

πθς Ἱπιρ]ογί ἀῑοίπιας, Ἠαιεί Πραπιοπία 1π οτρεπι 1ρῃςψ οἱχ- 

οππαροβία πεοε[ῄατίο {επάῖ.  Ίεινο ἵαπιεπ εἰ ἰεπάῖπες 

ἹπΠαπιπιατί Ροᾷαρτ]οῖς ποπ ε[ῖ νετ]/πιῖ]α, Γεᾷ ἀο]ετα Γο]απα 

απἷα [πια] ουπα αγοι]αἰΙοπίβας Γεπάπίαγ: φποᾶ εκ ϱο Πΐ 

πηαπ]{ε[ίαπα, αμῖα ροᾷαστῖοας οοπνε]{ πππαααπι νί[ας {, 



Και Γα4ΗΝνορ ΕΙΣ “ΡτοῦΣ ΣΠΟΜΝΗΠΑΤΗ. 83 

Εά. (μασ. ΙΧ. [26».] Εά. Ῥα[. Υ. (819.) 
ὁρᾶσθαι σπασθέντα ποδαγρὸν, ὅπερ εἴωθεν ἔπεσθαι συνε- 
χέστατα νεύρων τὲ καὶ τενόντων φλεγμοναῖς ἄλλως τὲ 

' τῆς ἰάσεως αὐτοῖς σκοπὸς κοινός ἐστι πρὸς τὰ φλεγμήναντα 
πάντα. διαφορηθῆναυ γὰρ χρὴ τὸ ῥυὲν εἰς τοὺς πόδας, εἰ 
μὲν λεπτὸν εἴη κατὰ τὴν σύστασιν ἐλάττονι χρόνῳ, παχὺ 

ὃ' ὑπάρχον 1) γλίσχρον πλείονι, καὶ πολὺ ἔτι μᾶλλον, εἰ γλί- 
' σχρον ἅμα τε εἴη καὶ παχὶ), δεήσειαι χρόνου µακροτέρου. 
᾿ποῤῥωτέρω µέντου τῶν µ ἡμερῶν οὖκ ἂν ἐκταθείη τῆς 
φλεγμονής 1 Θεραπεία, τοῦ τ᾽ ἰατροῦ δηλονότι πράετοντος 

"ὀρθῶς ἅπαντα καὶ κάµνοντος εὐπαθοῦς ὑπάρχοντος. ἡ ὃ᾽ 
ἓν τοῖς σαρκώδεσε µορίοις φλεγμονὴ τῷ τῶν ὀξέων ὑποπέ- 
πτωκεν ὅρῳ, τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτη ἡμέρᾳ, ἐπειδὴ µανω- 

τέρα τέ ἐστι καὶ µαλακωτέρα τῆς τῶν ουνδεσμῶν καὶ νεύ- 
ϱων φύσεως ᾖᾗ τῆς σαρκὸς οὐσία. διὼ τοῦτο δὲ καὶ φλεγ- 

µαίνειν ἄρχεται βραδύτερον ἥ τε τῶν τενόντων καὶ συγδέσ- 
µων καὶ νεύρων φύσις, ὅταν τρωθῇ, καὶ πρὸς τὴν ἀκμὴν 

τῆς φλεγμονῆς ἀφικνεῖταυ χρόνῳ πλείονι καὶ Θεραπεύεταυ 
βραδύτερον. ᾧ γὰρ Λλόγῳ µόγις εἰς ἑαυτὼ παραδέχεταί τυ 

1 ααοά ΓτεπεπΠπιο πΠθτνογυπι οἱ ἰεπάίπαπι ἹπΠαπιπια- 
Ώοπες [εηιί οοπ[αονῖ. Αίας οιγαίομῖς Ιπάσαίίο 1ρ[ί6 
οοπιπημηῖς ε[ὶ οπι οπιηίβρας ΙΠ[αιπιηαίίοπο Ἰαροταπίϊδις. 
Ίκαπι ἁῑ[οαΙϊ οροτίεί αιιοᾷ ἵπ Ῥεᾷεο ἀε[ακίί, Ῥνενίογα 
απ]άεπι ἴοπιροτα, {ἰ ἰοπιϊογί Γαοτί [αρβαπα, Ἰοησίογθ 
ετο, [ὶ οτα[α νε] Ἱεπία; πηπ]ίοφιια Ἰοηφβίοτο εβεΡΙί ἴεπι- 
Ῥοτα, { [πια] νΙ[οϊάαπα οἱ ονα[ἴαπα Γιδγ1έ ᾳαοά ἀεβισ]ιί 
π]ίτα ἀῑες ἴαππεπ φιαζταριηϊῖα πο ρτογοδαβῖίας ἁπῃαπιπια- 

Ποπῖς οπχαίῖο, Ε πιεᾷῖσα Ῥχο {ιο ΠΠΠΕΓΟ- τίς ομιηία 

Ρεταραϊ εἰ Ταε]]]5 89ΡοΥ οΡίεπιρετεί,. Αἲ οαγπο[ς ραγΗβις 

Ππ[ίάεης Ππ[]απιπιαξίο ΠιοΓΡοσΙΠΙ αοιίογαπη [αρ]οίίας {ει- 
ΠΠΙπο, απῖ φπαχίας ἀεοίπιας ἀῑες οἱ, απαπάοφαϊάσπι ΥΙΟΥ 
εἰ πποἰ]]ογ ο οαγηῖς Γαὐβαπίία «παπι Πραππεπίογαπι οἳ 
ηεγνογηπι παίιγα, ΏΠαπΙοΡγεΠι ἰατόῖημς οἴίατα Ισαπιεηίο- 
ηνημ ἰεπάίπτπι οἱ ΠΕΥΝΟΥΗΠΙ ο πάπια νυ]πεταπίαγ παϊίπτα 
ἸηΠαπαπιατϊ Ἱποῖρῖε οί Ἰοηρίονί αά ἱπ[αιηπηπ[οπίθ ΥΙΡΟΓΕΙΗ 
Ίεπιροτε Ρρεγνεπ]ῖ (αχάίμσᾳαε ομταίας, Όμα οπῖπι ταίοπθ 

το 
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Κά. Οµασί. ΤΧ. 282. 285. ] Εά. Ῥα[, . (9819.) 
τῆς ἔξωθεν ὑγρότητος, ὄντα πυκνὼ καὶ σκληρὼ τὸ τοιαῦτα 
µόρια, τῷ τοιούτῳ λόγῳ καὶ µεθίησ µόγιο διὰ τοῦτο 
οὖν καὶ ταῖς ποδαγρικαῖς φλεγμοναῖς ὃ “Ιπποκράτης ὅρον 
ἔθετο λύσεως παντελοῖς οὐ τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην ἠἡμέραν, 
ἀλλὼ τὴν τεσσαρακοστήν. ἐπειδὴ τά τὲ ἐν ταῖς διαρθρώ--. 

σεσιν ὑγρὰ διὼ τῶν περιεχόντων αὐτὼ συνδέσμων ἀτμοειδῶς 
ἐκκενωθῆναι χρὴ καὶ τοὺς συνδέσµους κατὼ τὰ ἐμπεσόντα 

αὐτοῖς. µέµνηταυ δὲ κἀν τῷ προγνωστικῷ τῆς τεσσαρακο-- 
στῆς ἡμέρας, ὥς ἂν αὐτῇ κρινοµένων ὅσα μήτ ἀκριβῶς 

ἐστιν ἤδη χθόνια καὶ τὸν τῶν ὀξέων ὑπερεκπέπτωκεν ὅρον. 

εἴρηται δ᾽ ἐπὶ πλεῖστον ὑπὲρ τῶν τοιούτων ἁπάντων ἐν τῇ 
περὶ τῶν κρισίµων ἡμερῶν πραγματεία. 

γ. 
[058] ᾿Οκόσοισιν ὁ ἐγκέφαλος διακοπῆ, τουτέοισιν ἀνάγκη 

πυρετὸν καὶ χολῆς ἔμετον ἐπιγίνεσθαι. 

τικ αΏαπῖά 1π [ο Ἠαπιοχσῖ α]ϊεπί Γ[α[οιριαπε, αααπι ἀεπ[αε 

βπῖ αο ἆπταρ Ἰα]αδοθποᾶί ραγίε αο 1ρία ταϊῖοπο αεβτο 

ᾳποφπο ἁἰπηεαπί, Ὁπαρτορίες Ηἱρροεταίες Ροάαστῖοῖς Ίπ- 

Παπιπια[ΙοπΊβις (εγππιπι ΙπΠίεσταε [οἰαΠοπῖς ποπ ἄῑεπι 

απατίαπι ἀθοίπιαπα, [εᾷ αααάταρεβπιαπι Γαίας, απῖα ἴαπι 

αὐΙ αγΠοπ]αΠοπίρας Ἱπ[απί ἨἩππιοτες Ῥετ ΠἩσαπιεπία Τρίο 

οοπ/Ιπομ{16 ναροχῖ 1π [ρεοῖεπι ναοιατῖ οροτίεῖί, ἴαπι ᾳπῖ 

1 1ρία ΠἩραπιεπία Ιποϊάεταπί, ΜεπηπΙί ααίεπι οἳ Ιπ Ῥτο- 

βποβΊοο απαἀτασε[παϊ ἀῑεῖ, τί 1π αᾳπο πιοτρί ]αά]οαπίας 

απ ποια [απί Ῥ]απε ἁπίατηϊ, αοπίοτιπι ἵαπιεα {εγπαῖπαπι 

εχοε[εταπί. Θεά ἆθε ῖς οπιπίριας 1π ορετο ἆᾳ ἄῑερας Ἱα- 

ἀσαιοχί1 «παπι απιρ][βπαο ἀῑσίαπι εῇι, 

1.. 
Θωΐδις γεγ[εοίμηι [μεγίε οεγεῦγιπαν ἐς Πεῦγεπι εἰ δἱ]ς νο- 

ο Πῖεμπη [µουεᾶετε πεεε[]ε ε[ἢ. 

-...”---...------- 
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Ἐά, Οµασι. 1Χ. [288.] Εά. Βα[. Υ. (318.) 
Εἰκότως ποιον ἐγκεφάλου διακοπέντος, τῷ κοι- 

νγῷ Λλόγῳ, καθ ὃν ἅπαντος μορίου κυρίου φλεγμήνανεος 

ἔπεται πυρετόο. ὁ δὲ τῆς Ίολῆς ἔμετος γίνεται δια τὴν 

πρὸς τὸν ἐγκέφαλον ποινωνίαν συμπασχούσης τῆς γαστρὸς 

καὶ μάλιστα τοῦ στύµατος αὐτῆς, εἰς ὃ τος ἐξ 

ἐγκεφάλου συδυγία τις ἀξιολόγων μύρο εἴωθε μὲν οὖν 

μαὶ ἄλλως ἐπί γὲ μεγάλοις ἀλγήμασι καὶ λύπαις μοι 

συῤῥεῖν εἰς τὴν }αστέρα χολώδες περίστωµα, πολὺ ὃ᾽ 

μάλλον ὕταν ἀθῥωστήσῃ φέρεταν γὰρ εἰς τὰ τοιαῦτα τῶν 

γευενιώντων αὐτοῖς μορίων τὸ πο ώμητα καὶ μάλισθ 

ὅσα λεπτὰ ταῖς συστάσεσίν ἐστιν, οἶόνπερ αὐτὸ τὸ χολῶδες 

ὑπάρχον ὑγρὸν καὶ σὺν αὐτῷ πᾶν ὅσον ὀρῥώδερ Φγρὸν, ὃ ὃ 

δὴ καὶ μἰγνυται πολλάκις ἐμούντων τῇ χολῇ καὶ πάνυ σπά- 

φιόν ἐστιν, ἀκριβῆ χολὴν ἄνευ περιττώµατος ὀρῥώδους ἐμου- 

µένην Θεάσασθαι. Φαίνεται δὲ καὶ ἐν τοῖς ὑγιαίνουσιν, 

ὅταν ἐπὶ πλέον ἀσιτήσωσι καὶ μάλισθ ὅσου χολωδέστεροι 

τοὺς τοιούτους χυμοὺς ἡᾗ γαστὴρ δεχοµένη. δηλοῦσε δὲ 

τοῦτο αἵ τε δήδεις αὐτοῖς καὶ οἱ ἔμειοι. οὐ µόνον δὲ ἐγκὲ- 

Ίπτο Γερτιοϊίαπί οετεῦτο Ρεγ[εοίο, Τ8ίΊοπε οοπωπιαΠ1ν 11 

ᾳππομΠᾳτε ρατίε ρτϊποῖρε ἹπΠαπιπιαία {ερτῖς [εαπ]ίατ, ΕΒἰ- 

Ίϊς νετο νοπιίπς Πέ γεπίτίομ]ο ρτορίες [οο]είαίεπι 418Η1 

ουΊΏ οεγεῦχο Ἠαρεί Ῥετ οοη/{επ[απι α[εοίο, 9Υ6 Ρτας[ετ {1πα 

ἀρίίας ἵπ ιο οκ εετεῦτο οοπ]πραίο απαεάαπι ἨΘΓΥΟΓΗΠΙ 

᾽απα]ακου]οτυπι Ἱη[επίας, Θεά αἰῖας εἰῖαπι Ῥγορίεῦ ΠΙΑΡΠΟΒ 

ἄο]ογος 6ἱ νε]ιεπιοπίόπα ΠΙοΕΓοσεπι αχογεππεπίαπι Ρ{Πο[απα 

οοπ[αογΊί ἵπ γοπἰχἰοπ]Ιπα οοπ/πςχο, πππ]ίοφιε απαρῖ { 

1ρ[α Ιπιρεοϊ]]]ίαίε Ἰαροτεί. Δά εα επῖπι ἴαο Ίπβτπηα Γαπῖ 

Ραγήτπι γΙοίπαγαπα {εταπίατ εκογεπαοηία» Ρταε[ετίῖπι Π {ε- 

παϊ Γαρβαπί]α οοπ[ίεπΕ, «ια Ἠππιου Ῥ]ο[ας ε[ εἴ οσπι 

ϱο ααἰάᾳιίά ε[ι [ετο[ εκογεπιοπίὶ, αιιοά ες νοπηῖ[Ιοπες 

Ῥ1]1 Γπερο Ρονπηϊ[οθίασγ, 1άτοφιθ αἀπποάππι Ῥΐ]επι Πµοεταπι 

Ώπο Γεγο[ο εκογεπιεπῖο ονοπαί οεΙπετε ε. Αρρατεί απίεπα 

εἰἶαπι ἵπ Ῥεπο να]επῆρας, ᾖὈίοβοτο Ρταε[ενίϊπι παϊιτα 

Ῥασά1ς αρί ἁμαιίας οἶρο α[αμπετωπί ἰαὶες νεπίγΙου]αΠι 

Ἡωπιοχες χθοῖροτο. 1ά Υετο 1ρῇ5 Ρτούπηί ἴμπι νε]]ιοαί1ο- 

πθο {μπα Υοπηϊί1θ. Αἲ ποἨ [οἶαπα οεγευγο ναἱποταίο Ρἱ- 
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Εα, Οτι. ΙΧ. [πα] ο Εὰ, ΒαΎ. (49:) 
φάλου τρωθέντος ἐμοῦσι χλὴν, ἀλλὰ καὶ τῆς περικειµένης 
αὐτῷ σκληρᾶς µήνιγγος, ἥτις καιὰ πολλὼ µέρη συμφυὴς 
ὑπάρχουσα τῷ ἐγκεφάλῳ τάχιστα µεταδίδωσιν αὐτῷ τῶν 
ἑαυτῆς παθηµάτων. οἱ ὃ᾽ ᾿Ερασιστράτιοι τὰς μήνιγγας 
τῶν νεύρων ἀρχὰς τιθέµενοι, διὰ μὲν τὴν ἑαυτῆς φύσιν 
ἐροῦσι τὴν παχεῖαν µήνιγγα ταῦτα ἐπιφέρειν τὰ συμµπτώ- 

µατα µόνην τρωθεῖσαν. εἰ δὲ καὶ πρὸς τὸν ἐγκέφαλόν ποτε 
ᾗ τρῶσις ἐξίκοιτο, τῷ φθάνειν ἀμφοτέρας προτιτρώσκεσθαυ 

τὰς µήνιγγας, οὕτω φήσουσι τὴν τῶν εἰρημένων γένεσιν 
ἀκολουθεῖν παθημάτων. ᾿Ἠρασιστρατείους ὃ᾽ ἔφην ἐρεῖν 
ταῦτα καὶ οὖκ αὐτὸν ᾿Ερασίστρατον. ὅτι πρεσβύτης ὤν 
Ίδη καθ᾽ ὂν χρόνον αὐτοί φασι τὰ τῶν διαιρέσεων αὐτῷ 
γεγράφδαι βιῤλία, τὸν ἐγκέφαλον ἀπεφήνατο τῶν νεύρων 
ἀρχὴν ὑπάρχειν. εἴρηται δὲ περὶ τούτων ἐπὶ πλέον ἐν τοῖς 
περὶ τῆς “Ιπποκράτους ἀνατομῆς ὑπομνήμασιν. 

μ 

Ίεπι νοπιαπ!ί, [εᾷὰ ἅπτα εἰἶαπι Πιεπηρταπα 1ρᾷ οἴτοαπιροβία 
ᾳπ8α πηπ]{ἶ5 Ῥατίίρας οΏπῃ ΟΕΤΕΡΤΟ ϱοπεγεΠθ ο παπι οἳΠ[Ι-- 

πιο Για 1ΡΗ πια]α Ἱπιρεγῆί,. Όσα Υεγο ἘταπβταίΙ Γεοίαίο- 

χε πιεηῖΊησας ΠΕΥΥΟΓΙΠΙ ργιποῖρία Παἰασπῖ, Γο]απαι να]πετα- 

ίαπι ογα[Ποτοεπι ππεπῖησα ἰπίία Ρτορίετ Γααπα Τρια παϊυταπι 

ποπίαπε αἴεντε ΓΥπιρίοπιαία. Ότποά Π ᾳπαπάο 1π ϱεΓ- 

Ότγαπι νι]πας ρεπείταγετίί, Πα εἴἶαιι αποά αἴταφαε ππεπΙηχκ 

1]]αά Ρρτίας εκοερετῖξ, επιιπεγαίαγααι α[ΓεοΙΙΟΠΗΠΙ 6εΠετα-- 

ποπεπι {εηπῖ εοπἰεπάεπί. ὨὈϊπι αμίεπι Γεοίαίοτες Ἐτα[-- 

βγαιῖ 1ῇ]αθο ἀῑοίαγος ε[ἴε εἰ πο Τρίαπι ΕταΠβταίαπα, απῖα 

Ίαπι [εηεκ εγαί εἰ απο ἴΕΠΙΡΟΥΕ 1ρᾷ ἆθ ἀῑνίποπίρας Ἠργον 

Γορίος εἴἴε α]απί, οετεβγιπα ργοπιποἰανίί ΠεΓνοσυπα ε[[ο 

Ρεϊποϊρίαπη. Ώε Ἰῖ εἴῖαπι {ηβας᾽ ἵπ Ηἱρροσταίῖς Πβγαπα 

4ο απαίἴοπιθ «οΠιΠιεΠ!αΥ19 ἀῑοίαπα εἴί, 
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Κά. Ονατί. ΙΧ. [25ι.] : ΤΕ. Ώοαῦ, γ. (8185.) 

κ γα. - 

[084] Οκόσοισιν ἡὑγιαίνουσιν ἑξαίφνης ὀδύναι γίνονται 

ἐν τῇ κεφαλῃ καὶ παραχρῆμα ἄφωνοι γίνονται καὶ ῥέγ- 
χουσιν, ἀπόύλλυνται ἐν ἑπτὰ {ἡμέρῃσιν, ἢν μὴ πυρετὸς 
ἐπιλάβη. 

ς 

᾿Αφώνους εἴωθεν ὁ “Ιπποκράτης ὀνομάδειν οὐχ οἷς ο 
σωνὴ μόνη βέθλαπται, µατ ἐξοχὴν δέ τινα τῇ ταύτης βλάβη 

συνεπινοεῖν ἡμᾶς ἐνδείκνυται πᾶσας τὰς κατὰ προαίρεσιν 
3 ῃ 5 ο! Δ σ 3 ῃ ῃ 3 αἱ Ἡ 
ἐγεργείας ἔνίοτὲ μὲν οὖν ἐκείνων ῥεβλαμμένων ουκ απύὐλω- 

. οὖ ο8 ” 3 , Ε 

λεν 1 αἴσθησις. αὐτὸς γοῦν ἔφη τοὺς ἀφώνους αἰσθανο- 

µένους συμθαίνειν γίνεσθαι, πολλάκις δὲ ἄμφω πέπονθδεν, 
ὕπερ αἀποπληξίαν ὀνομάξουσιν. ᾖἔστι δὲ καὶ ταύτης αὐτῆς 
5 Π 3 Δ ς 4 3 [ή Δ Δ - τ [ή 

2) μὲν ασθενὴς, ἡ δὲ ἰσχυρά. καὶ διὰ τοῦτο εἶπε, Λλύειν 
3 , 3 Δ Ν ” / 3 ’ 4! 3 ς 

αποπληξίην ἰσχυρην μὲν ἀἄδυνατον, ἀσθενέα δὲ ου ῥηίδιον. 

ἔοικε δὲ νῦν τῆς ἰσχυρᾶς ἀποπληξίας γνώρισμα προστεθει- 

κέναι τὸ ῥέγχειν, Ὁ καὶ τοῖς βαθέως ὑπνοῦσι γίνεται κατὼ 

ἡ 11. 

Οµΐδις [απίιαιε [τιεπεῖδις ἀεγερεπίε εαμἰεῖς ἀοίογες οὐ- 

οτἰμπέμγ εἰ ἐίεο πμ [ιωιὲ ας [1εγίπὲ, ὑπίγα ες [ε- 

Ῥϊεπαι, η [εῦτὶς [ιουε[]εγί, ἱπίεγειηιὲ. 

Μπιος ἩΗιρροοταίες αβρρε]Ίατο οοπ/[πενΙῖξ ποα οάρι8 

[οια γοςκ οΡρ]αεία Πτ, νετατη ρε εχοε]]εηίίαπα οπαπάαπι ππα 

ουπι Ἠη]ας Ἰαε[οπο οππες γο]απίατῖας ποἰίοπες ποδίθ ἵπ- 

{ε]ηρεπάας ἀείετί: απῖρας πσαε Γεη/[ας Ππίεγτάαπη πο ἆε- 

Ρετάϊίαν. Τρίε ππιον ἀϊοεραί πιιίος Ιπίεγάπι ε{[ε {ατι-- 

Πεπίες οοπίΊηπσετες {[εᾷ Γαερεπαππετο᾽ αἰταππσαε εἴ πιοίαπι 

εἰ [εη[απα Ιαε[οπεπα ρα, Ύ«πεπι αΠεοίαπα αρορ]εχίαπι Ἡο- 

πη]παπ!ί, ΤΠ απίεπι Ίαεο ἀπρίεκ: τππα απἶάεπ ἀεδι]ῖς, 

ἆ]]α γετο {οχ[ῖδ; Ρτοίπάε ἀῑσιί: [οἱυεγε αμορἰεπίατα [ογίεπι 

ε[ὶ ἱπιρο[[ιδίίε. ἀεθίίεπι νεγο ποπ ᾖ[αεῖε. Ὑπάείαι απΐεπι 

Ώμηο Τοπ προρ]εχ]πο 1ΠάΙοίηπα αρροί[α][ε, φποᾷ εΠ {ιε- 

ἵετε, αιοά εἰῖαπι ρτοίιπάε ἀογππεπί ας αοοϊζΙ, {εομῃ- 
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τὴν τῆς διαθέσεως ὁμοιότητα, καθ’ Ἔνερον μὲν τρόπον 
ἑκατέροις, ὅμως οὖν ἔχωσί τι κακὸν, ᾗ ἔπεται τὸ ῥέγχειν. 
ἔστι δὲ τὸ κοινὸν ἀμφοῖν αἡ ἀθῥωστία τῆς τῶν νεύρων ἐνερ- 
γείαο. καὶ λέλεκται περὶ τούτων ἁπάντων ἐπὲ πλέον ἐν τῇ 
περὶ τῶν πεπονθύτων τόπων πραγματεία. νυνὶ δ᾽ ὅσον εἰς 
τὸν ἀφορισμὸν ἀναγκαῖον εἰρήσεται" οἷς ἂν ὑγιαίνουσιν ἐξαί-- 
σνης ὀδύνη τις ἐν τῇ κεφαλῇ γένηται, μάλιστα εἰς πνεῦμα 
φυσώδες ἀναφέρειν χρὴ τὴν αἰτίαν. δη δὲ καὶ Σέρ πλήθος 
ὕλης ἀθρόως ἐπιρῥεούσης, ἤντινα καὶ νῦν εἰς τὸν ἐγκέφα- 

λον ἐνηνέχθαι δηλοῖ τὰ μετὰ τὴν ὀδύνην γινόμενα συµπτώ- 
µατα, δι ὧν ὅτι φλεγµατική τίς ἐστιν ἡᾗ ὕλη συνεμφαίνε- 

ται. καὶ διὰ τοῦτο ὁ πυρετὸς ἐπιγινόμενος λύει τὴν διά- 
Φεσιν ὡς ἂν ἐκθερμαίνων τε καὶ λεπτύνων καὶ διαφορῶν 
τό τὲ φυσώδες πνεῦμα καὶ τοὺς φλεγματικοὺς χυμούς. }ί- 
νεται δὲ τοῦτο ποτὲ μὲν τρισὶν ἢ τετράσιν ἡμέραις, ποτὲ 
δὲ καὶ πλείοσε, οὐ μὴν ἐξωτέρω γε τῶν ἑπτὰ, διόει κύριον 

ἆππι αΠεο[ῖοπί πι ιάἴποια, Όπαπιαααπι επῖπι ἀϊνοτ[ο 

πλοάο Πίεγααο Πί [οπππας εί αρορ]εχία, πἰλἰ]οππίπας αἰ]- 

απ]ά ϱΟΠΙπΠαΠε, αἆ ᾳποά Πεχίος οοπ[ειαϊίατ, Τά απῖεπι 

μ{τίᾳιο ΟΟΠΙΠΙΗΠΕ, αοἰοπίφ εἰ πεενοταπι ἱπιροοί]]]ίαν. Δί- 

απο ἆε Πῖ υῬετῖας ἵπ ορετο 49 ]οοῖς α[Πεοεῖς ἀῑσίαπι ε[ῖ. - 
Ίππο νετο φπαπίηπι αἆ αρμοσὶ[ηὶ εκρ]σαἰίοπεπι πθεοεί[[α-- 

τίαπι ει ἀῑοείαν. Οµαῖραφ [απ ἀετορεπία οαρ]Ης ἆο]ος 

αμ]άαπα οροσῖίας, εἶας ταί οαπ[α αἆ Παια]επίαπα Γρϊτίέαπι 

Ρταε[εγπι τε[ετεπᾶα εΠ, {[εᾷ Ίαπι φποᾳπς αἆ πια(ετῖαθ 

οοΠ{εγῖπι εβ]αεπίῖς πια] {πάίπεπι, ο απι εἴῖαπα ΠπΠο 1Π 

οετεβγιπι ἀε]αίαπα {ας [ππρίοπιαία Ιπάϊοαπε α4αάε Ροβ 

ἀο[οτεπι αεοε[[εταηῖ, ααἴθας αεί πια[ετίαπι αἰἴηπαπι ΡΙ(π]ῖο- 

[απ πια] ε[α Ππποίε[οῖξ, ρτοϊπάεααε {αρετνεπῖεπθ Γεργῖβ 
εαπι [οἶνιί αΠεοίίοπεπι, πἱί απαε ἰαπι Παἰα]επίαπι Γριγίίαπι, 

απ ρ]π]ίο[ος Ἠπνπογες εκοα]ε[αοῖαί, αἰεπαεί, ἀῑ[οα[ιαί, 

1ά απίεπι Πἱ τρις ποππππαιᾶµι ἄιερας ααί παίπος, 1π- 
ἵεγάαπα εἰἶαπι Ῥ]ατίρας, πο ἵααιεπ π]ίτα Γερπιαπι Ργοςθ- 

ἀῑί ἀῑειι; απία αιας ραις Ἰαροταί εἰ ργῖποερςδ; ε]αδπιοᾶί 
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τὸ µέρος" οὐκ ἀνέχεταυ δὲ τὰ τοιαῦτα μύρια χρονίων τὲ 
ἅμα καὶ ἰσχυρῶν διαθέσεων, ὡς ἐπιδέδεικται πολλάκις. 

νβ.. 

[285] «Σκοπεῖν δὲ χρὴ καὶ τὰς ὑποφάσιας τῶν ὀφθαλμῶν 
ἓν τοῖσιν ὕπνοισιν" ἢν γάρ τι ὑποφαίνηται ξυμβαλλομέ- 
νων τῶν βλεφάρων τοῦ λευκοῦ, μὴ ἐκ διαθῥοίης ἐόν τε 1ἢ 
ἐκ Φαρμα- (3814) κοποσίης, «φλαῦρον τὸ σημεῖον καὶ 
Θανατῶδες σφόδρα. 

"Ἴζτου διὼ ξηρότητα τῶν βλεφάρων ἢ διὰ τῆς κενού- 

σης αὐτὰ δυνάμεως ἀσθένειαν ὑποφαίνεταί του τοῦ λευκοῦ, 

μὴ δυναμένων ἀκριβώς κλείεσθαι τῶν ὀφθαλμῶν. διὰ τοῦτο 
γοῦν αὐτὸ καὶ κατὰ τὰς διαθῥοίας τῆς Φαρµακοποσίας, 
ὕπερ ἐστὲ κατὰ τὰς καθαιρόντων φαρμάκων πόσεις, ὕπο- 
φαίνεταί τι τοῦ λευκοῦ τῶν ὀφθαλμῶν, ὅταν ὑπνοῦντες τύ-- 

χωσιι Κξηθαίνεταυ γὰρ ἅπαν τὸ σώμα καὶ 3) δύναμις ἆσθε- 

νὴς γίνεταυ κατὼ τὰς τοιαύτας πενώσεις. ἐπισυμβαίνευ δὲ 

νετο Ῥατίες ἀπίιτπον Επι] οἱ γνελοπιθΠπίθ ΠΙΟΙΡΟΒΘ ΠΟΠ 

Γεταπί, τί [περ α ποΡρῖ ο[επ{ηπι ε[ί, 

1]. 

Όμαε γε Γοπιπος ἵπ οεμ[ς [μόαρρατεπε, εῖαπι [ρεοαπάα 
{ωπε. δὲ φμά επἰίπι αἰδί πο οοπιπαί{]ς ραϊρεῦτίς [ιῦ- 

αρρατεαῖ, πεφιε 1ὰ εν ἀἰαγτλοει αμὲ πιεάἰεαππεπεῖ ρο- 

Εἴοπε εοπεῖπβαξ, ῥαυμπι [ιβπµπι ε[ῖ ει αἁπιοάμπαι [είαῖε. 

Δαί οὗ Ῥαἱρερταταπι Ποοϊαίεπι ααἲ Ῥτορίετ {αοπ]ία[ῖθ 

Ίρ[αφ ππονεπ!ῖς πηροσϊ]Πἰαίοπι αἰῑαι]ά Γαβαρραταί ἵπ οοι]]5 

Ἰπίεστε οἸαιάί ποἩ γαἰεπβρα. ΟΡ Ἰαπο επῖπι οα{απι 

α]ν1 εἰἴῖαπι Ῥτοβανι οἱ πιεάἰοαπιεπίοχαπα ΡΙΥΡαΠΙππι Ρρο- 

Πποπῖβις ἆε οουἰογαπι αἱρο αἰᾳα]ά οοπ[ρΙοῖἔασ  Ύααπαι ἀἆΟἵ-- 

ποηϊμηί. Γοίππι επῖπι οοτρας οχ[οσαϊίαχ αο ἴαμρας νΥαοια- 

: Ποπῖρας νῖτες Ιπιρεοῖ]]ες τεάἀμπίαν, Απιριας απίεπι Προῖ- 

αρ Ρα]ρεῦτίς {[αρβάεί αιοὰ Ίαε παίμτα Ποοαθ. Οπεπηᾶά- 
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πλεῖον ἐν τοῖς βλεφάροις ἡ ξηρότης, ὅτι φύσει ξηρά. κα- 

Θάπερ οὖν αἱ βύρσαι ξηρανθεῖσαι δυσεπέκταντοι γίνονται, 

κατὼ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὰ τοιαῦτα μόρια. καὶ μὲν δὲ 
καὶ ὕτι καμνούσης τῆς δυνάµεως, οὐ μόνον ἀδυνατοῦσιν 

ἀκριβῶς κλείειν τοὺς ὀφθαλμοὺς, αλλὰ καὶ τὸ στύµα καὶ 

διὼ τοῦτο κοιμώνταυ Χχάσκοντες εὔδηλον ἅπαντι τῷ γὲ 
προσέχειν βουληθένει τῇ φύσει τοῦ πράγματος τὸν νοῦν. 

. 

ν. 

4ἱ παραφροσύναυ αἳ μὲν μετὰ γέλωτος γινόμεναυ ἀσφαλέ- 
στεραι, αἳ δὲ μετὰ σπουδῆς ἐπισφαλέστεραιυ. 

Οὐδεμία μὲν ἀσφαλής ἐστι παραφροσύνη, σφαλεραὶ 

ὃ᾽ ἧττον αἳ μετὼ γέλωτος, ὡς αἵ γε Όρασεῖαι, καθάπερ 
αὐτὸς ὀνομάξδει σφαλερώτέραυ πασών. ἐν τῷ µέσω ὃ᾽ αμ- 
φοῖν εἰσιν αἳ μετὼ σπουδῆς' ήίνονταυ δὲ πᾶσαι μὲν ἔγκε- 

φάλου πάσχοντος, εἴτε οὖν πρὠτόν τὲ καὶ καθ ἑαυτὸν 
εἴτε κατὼ συμπάθειαν. αλλήλων δὲ διαφέρουσι ταῖς ἐργα- 

πιοᾶππι επῖπι εχ/[ιοσαία οοτία τὶς εκἰεπάαπίατ, εοᾷεπι 4Πο- 

αἩε πιοάο ε]Ιδηιούἳ ρατίος. Οµἵή εἰἶαπι ᾳποά Ιαβοταπίε 

{αομ]ιαίε 11οἩ {οἱάπι οου]ο8, Γέᾷ ο οἰϊαπι εχαςίο ϱἱαιάετο . 

πεηαοιπί, απάε ἠΙαπῖε οχε εογπηαπίς αεί μη]σοπῖηαε γε 

παίιχγαπα ἀσεπίίμς οπ]πιαάγετίετε νο]επ!1, 

ΙΗ11. 

Όμαε ἀεἰγία οµπι ία [ιμπε, ἐμίίογα; 9µαε οµπι [μάίο, 

Ρετιεμίο[ιοτα. 

Να]]α. ἀε]ιτία ἰπία Γαπῖ, πιπας Ρρετίοα]οΓα (πε ΟΙ 

τῖ[α οοποΙίαπίατ, νε]απί απἀαοῖα, οπεπιαάπιούαπι 1ρίε αρ- 

Ρε]]{αῖ, οπιπάαπα ρει]οι]ο[ίηπια. Τη αιπρογήα πιεζῖο [απε 

4παε οὔπη Γάιο εκ]απί. Ῥοττο Πυπί οπιπῖα αΠεοίο οε- 

τεῦγον {νε ρτϊπιατίο εἰ ρε; {6, πε Γεοππάαγίο εἰ Ρετ 

οομ/{εηίατα; ἀῑΠεταπί απίεπι αὖ ἀπγίσοειι σαα[9 Τρί εΠι- 
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ζομέναις αὐτὼς αἰτίαις. ὅσαι μὲν γὰρ [3286] ὑπὸ θερμα- . 

σίας Ἰίνονται µόνης ἄνευ μοχθηροῦ χυμοῦ, παραπλήσιαέ 

πώς εἶσυο ταῖς ἐπὶ οίνου πὀσεσι' ὅσαι ὃ᾽ ἐπὶ τῇ ξανθῆ 

χολῇ μετὰ σπουδῆς ἐπιτελοῦνται. συγκαυθείσης δ᾽ αὐτῆς 
ἐπὶ πλέον ὡς μελαγχολικωτέραν ὑπάρχειν δη, µανιώδεις 
ἑκανῶς αἳ παραφροσύναι γίνονται. μἐμνῆσθαι γὰρ χρὴ τῶν 

περὶ τῆς µελαίνης χολῆς ἓν ἄλλοι διωρισµένων, ὡς ᾗ μὲν 

ὑπεροπτηθείσης γίνεται τῆς ξανθῆς χολῆς, ἥπερ δὴ καὶ 
χαλεπωτάτη παντοἰως ἐστὶν, ἡ ὃ᾽ ἐκ τῆς τοῦ αἵματος, ὡς 

ἂν εἴποι τὶς, ἰλύος καὶ τρυγός. παχυτέρᾳ μὲν ἐκείνη τῇ 
συστάσει, πολὺ δὲ ἀπολειπομένη τῷ μοχθηρῷ τῆς ποιότητος. 

εἴρηταυ δὲ καὶ ὅτι τὴν οἷον τρύγα τοῦ αἵματος ἀκριῤολο- 
γούμενοι μὲν οὐδέπω µέλαιναν χολὴν ὀνομάζομεν, ἀλλὰ µ- 

λαγχολικὸν χυμὸν, καταχρώμενου δὲ τοῖς ὀνόμασυ παὶ µέ- 
λαιναν ἔστιν ὅτε καλοῦμεν, ἐπειδὴ μικρὸν ὕστερον ἔσεσθαυ 
μέλλει µέλαινα μὴ φθασάντων κπενῶσαι. 

εἰεπίῖραδ, Όπαο παπΊητθ α [ο]ο οαἱοτο οἰίτα ῥταναπι Ἱα- 

Ώιογεπι οδοτιαπίασ ἀε[βρίεπίῖ αιιοαπιπιοᾶο [πιο [αΠΕ 

ᾳααε υ]πῖ Ρο[ῖοηες ΓΕΦΠΠΠΙΗΣ, Όπαρ Υετο οὗ Παναπι Ρὶ- 

Ίοπι οιπι [ΠπάΙο ρετΠοϊαπίας, Ύπαε Ρ1]156 Πανα, Π πια] ίαπα 

εχιταίαν, αἱ Ίαπ αἆ αἴταρ παἰηταϊη πιασί αορεᾷαῖ, {αγῖο- 

[πο αἀπιοάππι οἱ 1ΠΙΠΙάΠΕ5 Παπί ἀε]ταίίοπε, ΆΝαπι ϱπαθ 

α1ῑῖς 1 Ἠθτὶς 4ε αἴτα Ῥϊ]ε ἀεβπιία [απί, οα ΙΠ ΠΠΕΙΙΟΤΙ8ΠΙ 

χεγοοαπάα [απί, αποά παεάαπι εκ ανα Ῥϊΐ]ε [αρεγα[αία 

]σπαίασ, απο ΟΠΙΠΙΗΠΙ ε[ι ἰοίεγτίπια, αἰία νοτο εκ [απ- 

ρυϊπῖς, τί απἹδρίαπι ἀῑχεν]ΐ, οο6πο αἱ Ίαεσθ: 4«παο απϊάεπι 

ογα[ποτα αµαπι αἰίετα οοπβεί [αρ[απίία, [οὰ πια]ίαπα α 

ααἰτίαί(1ς πηα]]ση]ίαία γεοεάαῖ, Εἱοίαπι ε[ὶ Ρταείεγεα Ῥΐ]επι 

Ύαο νε]π!ῖ ἴαεκ ε[ι [αηρι]ηῖς, Π βποεγε εἰ ρτορτία Ίοα1α-- 

ΠΙΠΥ, ποπάμπα Ἠος αἴγαπι Ῥϊ]επι, [εά ἨΙΠΙοΓεπι ππε]αΠο]λο-- 

Ἱϊοσππα αβρει]ατε, ΠΟΠΙΠΙΡΗ8 νετο αΡι[ος αἴταπι Ῥΐ]οπι Ἱπ- 

τετάππι 4ποφπε Υοσατε; απαπάοφαϊάεπα ΠΠ ρτίας νασμοίαχ, 

αἶτα Ρραυίο ρο[ί εναίυτα εῇ. 
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γ”0. 

ν ῃ » σα 

"Ἐν τοῖσιν ὀξέσι πάθεσι τοῖσι μετὰ πυρετοῦ αἳ κλαυθμώ- 

δεες ἀναπνοαὶ κακὸν. 

Τὼ παιδία πολλάκις ὁρᾶται κατὰ τὸν τοῦ κλαίειν και- 

ϱὸν εἰσπνέοντα διακεκομμένην πνοὴν, ἑσταμένου μεταξὺ τοῦ 

θώρακος» εἶτ αὖθις τὸ λεῖπον προστιθέντος, ὅπερ αὐτὸς 

ἐν ἐπιδημίαις ὡδί πως εἶπε" διπλῆ εἴσω ἐπανάκλησις, οἷον 
ἐπὶ εἰσπνέουσι, καὶ γίνεται τοῦτο ποτὲ μὲν διὼ κάµατον τῆς 

δυνάμεως, ποτὲ δὲ διὰ τὴν τῶν ὀργάνων σκληρότητα, ποτὲ 
δὲ ἀμφοῖν συνελθόντων, ἔστει ὃ᾽ ὅτε καὶ διὰ σπασμώδη 

- » ω , / ΄ 
τινὼ τῶν μυῶν τοῦ θώρακος διάδεσιν. ᾖἤ τὲ γὰρ ασθενὴς 
δύναμις ὅταν εἰς ἅπαξ ἀδυνατήσῃ διαστεῖλαι τὸν θώρακα 
τοσοῦτον ὕσῳ δεῖται τὸ ξῶον, ἵσταται μεταξὺ κατα τὴν ἐνέρ- 

γξιαν ἀναπαυομένὴ πρότερον, εἶθ᾽ οὕτως αὖθις ἑξορμᾷ. 

τότε σκληρὸν ὄργανον οὐχ ἐπόμενον ἑτοίμως ὁμοίως τῇ δια- 
στελλούση δυνάμει, πραδαινύμενον ὑπ αὐτῆς βιαίως ὅδια- 

στέλλεται. περὶ δὲ τῆς σπασμώδους διαθέσεως τὲ δεῖ καὶ 

Η1Υ. 

πι πποτδὶς αομεὶς εµπι Γεῦγε βεπιεδιωιῖαε [ρίγαιίοπες ππαζωτη. 

Όπερα Ῥιετῖ 4πο ἴεπιροτο Ρ]ογαπί ἰπιοσταρίο Γριτιέα 

ἑπ[ρῖτανε οοπ{ρϊοϊμπίαν, εσς[ατρεηίε πιεᾷῖο ἴπογασε, ἀε]ηάςα 

τητ/[απι Ἰπίερτας τε[ρἰταἰ]οπῖ ααοᾷ ἀεε[ῖ αἀ]οῖεπίε, αποά 

1ρ[ε 1η ερἰἀεπιῖς ἵπ Ἠμπο πποάσπα εἀισ]ί: βεπιίπα Τπιτο 

/ρίτίεις γευοεαῖῖο, οµα[ [μρεγ ἐπ[ρίγαπείδας. Ἠοο αιίεπι 

{ΔΙ αιπἰετάαπι οὗ {αοπ]ίαἰϊς Ιαβοτεπ, Ιπἱετάαπι οὗ απ/[ίτι- 

χηεπίογαπι ἀατ]επι, Ἰπίεγάσπι Ύετο ΠΙΡΔΡΙΦ οαμ/[ οοπ- 

ουχγεπίάρας, {εά εἰ ΠοΗΠΙΠΩΠαΠΙ Ῥτορίες οοπΥ]πναπα αἰῖ-- 

απεπι πιι/{οι]οταπι Ἰἴ]μοτγαοῖὶς α[εοίιαι οδοτιίαν. ἘΕἰοπίπι 

Ππιρεοῖ]]α {αου]ίας οαπππα Γεπιεὶ {]ογασεπι ἴαπίηπι αἰίο]]ετε 

Ὥοη ροίπετῖ, απαπίαπι αἆ π{ασι απ]πια]. τεφηΙγΙξ ηχείο 

Ρεύμα ΓαΡΠΠΗΓ ορεγο οἱ αἰᾳπαπ[ρεν απῑε[ο; ἀείπάρ 

ταγ/[απι {ο οΠετί Ἱπιρείμ. Αο ἀἁπταπι οΓβαπαπι (11 Ῥτοπῃ- 

Ρίε ἀῑἰαίαπίεπι {αουιίαίεπι ποια [επαίας, αἲ 1ρία νίο]ει-- 

«πφ οοπουίαπι ἀῑ]αίαίατ. δεὰ οαιἷά 4ε οοπν [νο α[εοίιι, 

ην ὔ 
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λέγειν ὡς τοιαύτην ἀναπνοὴν ἐργάδεται; ψύξεως μὲν οὖν 
παταλαβούσης {του τοὺς μῦς τοῦ Θωώρακος ἢ καὶ τὸ νεῦρα, 
σκληρότης ἄν τις ἓν τοῖς ὀργάνοις γεννηθείη καὶ σπασμώδης 

κίνησις, ἣν ὅ τὲ πυρετὸς ἰᾷσθαυ πέφυκε καὶ τὰ θερμὰ 
βοηθήματα. πυρετοῦ δὲ σὺν τούτοις ὄντος οὐκ ἐγχωρεῖ 
αέξιν αἰτιᾶσθαυ τῶν κατὰ τὸν θώρακα μυών 1 νεύρων" 
ἀλλ᾽ ἤτοι σκληρότητα γἐγενημένην Ἠ δυνάμεως ἀθῥωστίαν τῇ 
σπασμώδη διάδεσιν. ὃ τι ὃ᾽ ἂν ᾖ τούτων, οὐκ ἀγαθόν 
[257 1] ἐστιν ἐν ὀξεῖ νοσήµατυ συµβαίνειν. εὲ μὲν οὖν κατὼ 
µιόνης τῆς εἰρημένης κινήσεως τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων 

 κλαυθµώδης ἀναπνοὴ λέλεκταυ πρὸς αὐτοῦ, τέλος ἔχευ τὸ 

τῆς ἐξηγήσεως" εἰ δὲ καὶ μετὰ τοιούτου τινὸς φόφου βού- 
λεται τὴν εἰρημένην αὐτῷ ἀναπνοὴν συμβαίνειν, ὁποία τοῖς 

πλαίουσυ γίνεται καὶ πρὸς τοῖς εἰρημένοις αἰτίοις ἐνδείξεταέ 

σινα διάθεσιν ὀδυνωδη, καθ ἣν οἷον οἰμώξοντες 1 στένον- 

τες 3} μικτόν τινα ἐξ ἀμφοῖν ἀποτελοῦντες ψόφον ἆνα- 
πνέουσι οὕτως. 

ᾳαοᾶ ἴα]επι τε[ρίταξϊοπεπι ε[ιοῖαί ἀἰοεπάσπι ε[ι2 ΎΝαπι α 
{γ]ρας [Πιοταοῖς ππα[οι]ος νε] εἰῖαπι πετνος Ιπγα([ετί, ἀπτῖ-- 

Ἠθδ φπαεάαπι Ππβχαπιεπίς οὐοτιείαν εἰ πιοίας εοπνυ]νις 

απεπι παπι {ερτῖς ἴππι οα]]άα απχῖ]α {απατε οοη/[αεγεταηξ, 

Δί {Π Ἠῖς {ερτις οοπ]απεία Πίν πια[οα]ογαπι ἰμοταοίς απξ 

ἨΕΥΥΟΣΗΠΙ ρετ[τῖρετα[Ιοπεπι οαπ{[ατῖ πος Ππῖς, [εἆ νε] ἆπ-- 

τίπεπι οῬοτίαπι νε] {αοπ]ίιαϊς Ιπιρεοι]λίαίεπα γε] οοπνιι]{-- 

νυπι αΠεοίαπ. Ομϊάφαιά νετο Μοταπι 1Π οαη/[α {ἀετῖῖ, Ῥο-- 

ΠΒΠ1 ΊΟΠ εΠ; 1Π πΙΟΤΡΟ αοπίο αοοϊἆετε. δἱ Ιβδίίαγ ἆᾳε [οια 

επαποϊαία [ρίταβίαπα Ἰπβταπιεπίογαπα πποβῖοπο σεπεραπάα 

τε[ρΙτα!ἰ]ο αἳἩ 1ρ[ίο Ρτοπιποϊαία Πί, οα Ίαπι εκρ]οαἰΙοπ]6 

Ἠπεπα Ἠαδρεί; Π νετο εἰίαπι οππι {α] ᾳποᾶαπι [οπῖία, ᾳπα- 

16 Ρ]ογαπθιις εὔ]ίαν, αἳ 1ρίο Ῥγοιίαπι τε[ρΙγαΙοπεπα 

Πετῖ νε], Ῥταείεγ ἀῑοίας οαυ[α5 αιιαπάαπα εἰῖαπι ἀο]οτ]-- 

οαπα α[Τεοίίοπεπι ΙπάϊοαΡΙξ, «πα ἵαπιαπαπι Πεηίε απὶ 6ε- 

αηεηῖες απί α]ἴφπεπι παἰκίτιπι εκ απιροβας [οηπππι εἀεηίεν 

ία τε[ρΙταΠΕ, 
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γφξ. 

Τὰ πὀδαγρικὰ τοῦ ἠρος καὶ τοῦ φθινοπώρου κινέεται ὣς | 
3 Ἡ Δ ; 

ἐπὶ το πολυ. 

Τὰ ποδαγρικὰ καθάπερ καὶ τᾶλλα πάντα ἀρθριτικὰ 
τοῦ ἧρος αὐξάνεται καὶ διὰ τοῦτ αὐτὸς ἔμπροσῦθεν ἐν τῷ 
τῶν Πρινῶν νοσημάτων καταλόγῳ τῶν ἀρθριτικῶν ἐμνημό- 

νευσεν, ἓν οἷς δηλογότι περιέχεται καὶ τὰ ποδαγρικάἀ. πα- 
θοξύνειαί γε μὴν ἐνίοτέ τε καὶ κατὰ τὸ φθινόπωρον οἷς 
ἂν ἐν τῷ θΘέρει κατὰ τὴν ὀπώραν συναρθροισθῇ τις πακο- 
χυµία. δέδεικται γὰρ ἡμῖν ἐν τοῖς τῶν φυσικῶν δυνάμεων 
ὑπομνήμασιν ἑκάστου τῶν μορίων, ὥσπερ ἄλλαι τινὲς ὑπάρ- 
χουσαι δυνάµεις οὕτω καὶ ἡ τῶν λυπούντων ἀποκριτικὴ 
δύναμις. λυπει δὲ τὰ μὲν τῷ πλήθει βαρύνονταν τὰ δ᾽ 

ἀνιῶντα τῷ τῆς ποιότητος ἀλλοτρίῳ. κατ ἄμφω μὲν οὖν 
ταῦτα τοῖς ἐν τῷ χειμῶνι μοχθηρῶς διαιτηθεῖσυ παροξύ- 
νέται τὰ χρόνια τῶν παθών, Ίρος ὦρα χεομένων τῶν χυ- 

ΙΥ. 

Ῥοάσαρτιοί α[Γεοῖις νετε εἰ αμοίμπππο ϱΡίεγιππφμε ΠΠΟυΕΠΙΙΗΤ. 

Ροάαρτῖοϊ αΠοοίας, απεπιαάπιοάιπη εί οπιπες α1Ι αγί- ᾿ 

οπ]αγος γνεγο αἩσοπίαγ, Ἰάεοπε 1ρίε Πιρογῖας Ἰπ ΠΙΟΙΡΟ-- 

ΥΠΠΙ ΝΕΥΠαΙΙάπι επαπιεγαίίοπο αγοπ]αίἶπι ποπ ϊηαί, 1π πῖ- 

Ῥης ν]άε]]οεί Ῥοάαρτιοϊῖ οοπϊποπίας, Οοποϊίαπίας ἵαπιει 

ΙΠίεγάπα εἰῖαπι απίάπΙπο, «αἶβας Ῥεγ οροταπι σαοοσμγαῖα 

ᾳπαεάαπι οοαοεγναία {πεγή. Α πουίδ επῖπ οοπιπιθΠ{ίαγΙ]8 

4ε {αοι]ίαίῖριις παατα]ρας ἀεπιοπ[ταίαπι εβ Πηρυ]1 ραι- 

Ώρας, απεπιαάπιοάαπι αἶῖαν αιια5άαπα Γαοσ]ίαίες, Πα {αοι]-- 

ἰαίεπι θογαί εκρι]ίγίοεια ε[ε αᾳ1αε πιο]ε[ία Γαπί. Μο]ε[ία 

Υεγο [απί α[α οααεάαπι πια ]Η πάπα, αἰῖα νετο αἰεπα ϱα- 

Ἠϊαίο. Βεουπάαπα πίταππαα ἱσίίας ἴππ 1 ααὶ Ρεγπο 

ἴεππροτθ Ῥγανο ν]οῖα π[ί βηΐ, Ῥεν ορογᾶπι ἀῑπίαγπα α[εοίας 

οοποἹἰαπίατ, {α[5 Πηπιονῖρας εἰ πιοκ α {οτμοχίρις αἆ ]ο- 
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μῶν, εἶτα ἐπὶ τοὺς ἀσθενεῖς τόπους ἀπὸ τῶν ἐσχυροτέρων 

ἀπωθουμένων, καθ ἕτερον δὲ μύνον ἓν φθινοπώρω. 

νστ. 

Τοῖσι μελαγχολικοῖσι νοσήµασων ἐθ τάδε ἐπικίνδυνοι αἱ ἆπο- 

σκήψεες τὴ ἀποπληξίην τοῦ σώματος ἢ σπασμὸν ἢ µανίην 

ἢ τύφλωσιν σημαίνουσι. 

[298] Γίνονται μὲν καὶ διὰ φλεγματικὸν χυμὸν ἄπο- 

πληξίαι τε καὶ σπασμοὶ καὶ πηρώσεις ὀφθαλμῶν. γίνονταν 

δὲ διὰ μελαγχολικὸν, ἐπειδὴ κοινόν ἐστιν ἐν ἀμφοτέροις τὸ 

πάθος. οὐ μὴν τό γξ τῆς μανίας ἐστὶ κοινὀν' οὐδέποτὲ 

7ὰρ ἐπὶ φλεγματικῷ χυμῷ τὸ πάθος τοῦτο συνίσταται, δεό- 

µένου γε πρὸς τὴν γένεσιν ἐρεθίζοντόο τε καὶ δώκνοντος 

χυμοῦ. τοιοῦτοι δὲ εἰσιν ὃ μὲν τῆς Σανθῆς χολῆς διὼ τὸ 

πᾶν, ὁ μελαγχολικὸς δὲ οὗ διὰ παντός, ἀλλὰ ὅταν πλέον 

ἤτοι συγκαυθεὶς ἡἢ διασαπεὶς ἐπικτήσηταί κακοήθη δριμύ- 

τητα. 

σο5 Ιπιρεςϊ]]ήογες ρτοίπ[. Θεοππάππα αίεγαπι Υετο, ἃπ- 

{απιπα] ἑαηίαπι [οπρε[ίαία, 

181; 

Ἰήοτδίς ππε]απε]ο]ίοῖς μεν Ίιας τεπιρε[ίαίες Ῥεγίομίο[ι ἄεει-- 

δίεµς αμ αρορἰεπίαπι «εογροτὶς αμε εοπψμί[ίοπετι αμ 

πιαπίαπι αμέ οαεοϊίαξεπι ἄεπιποιαπξ. 

Εἰαπὶ εἴίαπι Ῥτορίος Ῥἰμα{ο[απι Ἠππιογεπι αρορ]εσίας, 

εοπτα][οπος εἰ οπθοϊαίο; Ώαπί αποᾳπε ρτορίεν πιείαη-- 

εἰιο[ίοιπα, ἁιοπίαπα {ίσιο οοπηπηπηῖς ο[ὶ αΠεοίαδ, ΠΟΠ 

απιεη πιαπίας α[Πεοίας ε[ι οοπηπιαπῖς, ἈΝαπαπαπα επῖπι Ἠ]ο 

αΠεοίως οὗ Ῥϊίο[απη Ἠππιογοπι οοπ[αίασ, απαπι εἆ [1 

σεπεγαΙοπθπα Ἠππιογε ργογ][απίε αο πιογάεηίε ορΏ5 Ἠαῦεαί. 

Τα]ῖς ααίεπα Γεπιρετ αμ]άεαι εβ ανα Ἠ]ή5; ἨοἩ ΓΕΠΙρεΣ 

ψογο Ίππιου ππε]απε]ιο]ίοις, {εά απάπι Γαρτα πιοάσπι απί 

εχι[ίας απὶ Ῥπίγοί[αοίαθ ππα]ίσπαια απαλαίεπι ΠπάπογΙϊ. 
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νξ’. 

(415) ᾽ἁπόπληκτου δὲ μάλιστα γίνονταυ ἠλικίῃ τῇ τεσ- 

σαράκοντα ἐτέων ἄχρις ἑξήκοντα. 

Οὐ πᾶσαν ἀποπληξίαν, ἀλλὼ τὴν προξιρηµένην μµόνην, 

ὧτις ἐπὶ µελαίνῃ. μόνη συνίσταται χολῇ, συμβαίνευ γίνε- 

σθαι τοῖς τὴν εἰρημένην ἄγουσιν ἠλικίαν, ὅτι πλεονάδει µά- 

λιστα κατ αὐτὴν ὁ τῆς µελαίνης χυμὸς, ὥσπερ κάν τῷ 

φθινοπώρῳ. ἁπλῶς ὃ᾽ ἀποφηναμένῳ πλείους γέροντες γί- 
νονταυ ἀπόπληκτοι. εἴπερ οὖν ἀληθῆς ὃὁ λόγος ἔσεσθαυ 

µέλλοι, συναπτέον αὐτὸν τῷ κατὰ τὸν προειρημένον ἄφορι- 

σμὀὸν, ὧρ εἰ καὶ οὕτως εἴρητο τοῖσυ μελαγχολικοῖσυ νοσήµα-- 
σιν, ἐς τάδε ἐπικίνδυνου αἱ ἀποσκήψιες, ἀποπληξίην τοῦ 

σώματος, ἥτις καταλαμβάνει τοὺς ἀπὸ τεσσαράκοντα ἔτέων 
μέχρις ἑξήκοντα. 

φη. 
ι] 3 [) 3 , 3 ΄ 3 ο 

[589] "Ιν ἐπίπλοον ἐκπέσῃ, ἀναγκὴ ἀποσαπῆναυ. 

ΙΝΠ. 
Αρορίεειὶοί υετο πιακίπιε ᾖ[ιπὲ αεἰαῖε α φμαάταβε[ίπιο 

αππο αἆμ[φμε [εωαβε[ιταμτη. 

Ἱοιπ ΟΙΠΠΕΠΙ ἀρορ]εσίαπι, {εά [οἶαπα Ῥταθάϊοίαπι, ᾳπβε 

εκ [ο]α Πέ αἰτα Ρΐ]6, ρτοπιποϊαίαπα αείαίεπι αδεπῖρας οἵ-- 

ἔππι Ίαβετο οοπΕϊηβίε, απία ρε ε.α Ροε(ππιαπα [οαίεί 

αἴγαο Ρ115 Ἠππιογ, απεπιαάπιοᾶαπα εἰἴαπη Ῥει ααίαπιΠΏΠ. 

Φε τί Ππιρ]οϊίες ἀίσαπι, Ῥ]αχε [επεῬ αρορ]εσῖα Ρετοε]-- 

1απίατ. οἱ Ιδίίας νετα {αίαγτα Πί ογα[ο, εἃ ΟΠΠ Ρτᾶς- 

οεάεη!Ι αρΠοτΙ/πιο οοηπεοίεηάα εΠ, αο {4 Πα ἀῑοετεία: 

γποτδίς ππέ]απε]οἰοὶς μεν Ίνας ἐεπιρεβαίες ρεγίομ[ο[ί Ἰεμππο-- 

γµπι ἀεομδίιμς εογροτὶς αρορἰεπίαπαν Φμαε Ποπιῖπες α φια- 

ἄγαβε[ιπιο απο αἆμ[οιμε [επαρε[ταμπα ἱπραάίε, 

ΤΥΠΙ. 

δὲ οπιεπίµπι επεῖάαε, πεοε[]αγίο ριµίγε[οῖε. 



ΚΑΙ Γ44ΠΗΝΟΙ ΕΙΣ 4ΤΟΙΣ ΣΠΟΜΝΗΜΑΤΑ. 07 
Εά. ματ. αχ. [289.] Εὰ. Βα[. Ὑ. (515.) 

4ιὼ τὴν βραχυλογίαν͵ δόξει ψευδής ὃ αφορισμὸς εἶναυ 
τοῖς μὴ καλώς ακούσασιν αυτοῦ. τὸ γὰρ λεγόμενόν ἐἔστυ 
τοιοῦτον" ὕταν ἐκπέσῃ, τουτέστιν ὅταν γυμνωθῇ καὶ προ- 
κιη τοῦ περιτοναίου τὸ ἐπίπλοον, οὐκ ἐνδέχεται τοῦτο 
καταχθὲν ὑγιὲς καὶ σῶον µεῖναι. καθάπερ εἰ καὶ ἄλλο τυ 

προκχέψειεν, οἷον ἕντερον 3 σπλάγχνου λοβός, ἐπεῖναι μὲν 
γὰρ εἰ μὴ πολλῷ χρόνῳ καταψυχθείη, τὴν ἀρχαίαν ἄπο- 
λαμβάνει κρᾶσίν, ἐπουλωθείσης τῆς γεγενημένης καιὼ τὸ 

ἐπιγάσεριον διαιρέσεως. ἐπίπλοον δὲ κἂν ἐλαχίστῳ χρόνῳ 
γυμνωθείη, σἠπέται καταχῦ ἓν, δι ἣν αἰτίαν καὶ τέμνουσιν 

αὐτοῦ τὸ γυμνωθὲν οἱ ἰατροί. ταύτην οὖν ἔχει ὁ ἀφορι- 
σμὸς τὴν γνώµην, ἁδιοριστότερον εἰρημένος κατω λελεγμέ- 
γην λέξιν, εἰ δέ τίς φησιν ὡς ἑωώρακέ ποτε πρὸς βραχὺν 

χρόνον τὸ ἐπίπλοον ἐκπεσον, ἔπειτα κπαταχθὲν μὴ σαπῆναυ, 
τὸ μὲν διηνεκὲς τῆς “/πποκράτους αποφάσεως ἀναιρήσἒι, 

φυλάξαυ δὲ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, καὶ κοινόν ἐστι τοῦτο τῷ 
ἀφορισμῷ πρὸς ἄλλους ὑφ Ιπποκράτους εἰρημένον, ἐν σχή- 

Ῥτορίεν [εγπιοπῖς Ῥτενιίαίεπι {α][α5 15 ε[α νιάερίίας 

ΑΡΠΟΓΙ{ΠΊ15, ϱπἱ Ποπ τεοίε 1ρ[απι Ρετοερεεῖπί, ΟΌυσος επῖπι 

ἀῑοίίας ει Π]αδπιοςί: φιήη οππεπέµπα επειαετίἰε, Ίου εἴῖ 

απαπι ππάαίαπι Γαεγ1ί εἰ εχίτα Ρρετίοπαευπα Ῥτγοπι[οεγΙί, 

"]]ιά τεάαοίπι [απυπι αο [αἱναπα ΡΕεΓΠΙΑΠΕΤΕ ῥζοΡβαΡΙ]ε ἨΟΠ 

ε[ι; απεπιαάπιοᾶιιπη { αιἷά αἰιὰ νε]αί Ππίεβίηαπι απί νἰ- 

[οεχσῖς Ίορας {ογας Ρτοπη]ηθαί, Ἠαπεο Παπιαε πΠΙΠ Ίοηπρο 

ἵοπιροτε ρεσ[γιχετ]πῖ, ργϊβίπαπα Παίαπα τεοπρεταΏί, αΡάο- 

πηϊπὶ γπρίωτα αἆ οἰσα[γίοσπι Ρετάμοία. Όιπεπίιπι γετο { 

νε πΙΠΙΠιο ΙΕΠΙΡΟΤΕ πμάείας, τεροβίαπη Ρηἰγε[ο,. Όπαπι 

οϐ. οα/[απι πιεζἰοῖ ρατίεπι 1ρ[αε πιαίαπι ρταεοἰάἀαΠπί, ἨΠαπο 

Ιριίας [επίεπίῖαπι Ἰαρεί αρμοτί[ηας παῖπας ἀῑ[ῆποίε Ἠοο 

ϊοχία ρτοπαποϊαίας. 9 5 γετο Ρτο/[εγαί [ο ΠΟΠΠΙΠΗΙΙΑΠ 

οπιεηίωπι ῥραιςο ἴεπιροσε Ργο]αρ[απι νΙἀι[Πε, ἀείπάε τερα- 

Πίαπι ποη οοπραίτια][ε, επιαποϊαοπῖ5 φιἰάσπ Ἡϊρροοτας 
Ἡς Ρετρείυίαίεπι [α[α]ετί; Ὑτεταπι ἴαπειπ οβ[ετνανοτίς, 

ἀλλά Ῥ]εγαπιφιε οοπίίπρετε: μὲ ρτοἰαρ[ωπα Πογας οπιεπέµτα 

Ῥμίγε[εαε; Ἰάφπε Ἠπῖο αρ]οτΙ[αιο οῦπα οεἰετῖς αὓ Ηἱρροοταία 

᾿6λΙΕΝΟ6 ΤΟΜ. ΧΙΙ, σ 
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Εά. Οἶατί, ΤΧ, [ο89. 290.] Εά. Βα[. Υ. (315.) 
µατι λέξεως τὸ διηνεκὲς ἐνδεικνύμενον, καίτου γε οὐκ ἄπο- 

βαιιόντων ἄεὶ τῶν πραγμάτων ὡσαύτως, αλλ ἐν σπανίῳ 
ποτὲ καὶ ἐναντίως. 

ι) 

νθ’. 
ε / επε-» ’ 3 , ! ο ’ Ὁκόσοισιν ὑπὸ ἰσχιάδος ἐνοχλουμένοισι χρονίης τὸ ἰσχίον 

ἐξισταταυ καὶ πάλιν ἐμπίπτει, τουτέοισι μύξαι ἐπιγίνονταυ. 

΄ ” 3 

᾿4βδροίζεταυ πολλάκις ἐν τοῖς ἄρθροις χυμὸς φλεγμα- 
; αν Γ ας .. εὉ - ’ - ' 

τωώδης, ὃν ὀνομαξει µτιξαν, υφ οὗ διαβρεχύμενοι της διαρ- 

Θρώσεως οἱ σύνδεσμοι χαλαρώτεροι γίνονται καὶ διὰ τοῦτο 
ἐξίσταται ῥᾳδίως τὴν κοιλότητα τὸ ἄρθρον, ἐμπίπτει τὲ 

πάλιν οὐ χαλεπῶς, ἃ δὴ [290] καὶ νῦν φησι τοῖς οὕτω 
διακειµένοις ἰσχιαδικοῖς συμβαίνειν. ὕταν ὃ᾽ εἴπη, τὸ ἐσχίον 

ἐξίστασθαι, τὸ κατ ἰσχίον ἄρθρον ἀκουστέον, ὥς καν τῷ 
περὶ ἄρθρων ἔλεγεν, ὤμου δὲ ἄρθρον ἕνα τρόπον οἶδα ὁλι- 

- 3 ” αχ. 3, 

σδαῖνον ἓν ἴσω τῷ κατ ὦμον ἄρθρον. 
[α κ 

Ρος οοπΙπΊαπε ει, αἱ εκ ἀῑο[ιοπῖς {οτπιᾳ Ῥετρείαϊίας 

ο[επάαίΗς, εἰαπιΠ τε 1ρ[ας ἨΟΠ Γ[επιρετ εοάθεπι πιοᾶο, 

Γεά ἀπίεγάππα οἰῖαπι αἰίεν Ἰοεί τατο εγεπῖαηῖ, 

Ι1Χ. 

Ομῖδις αὐ ἰ[ομίαᾶε ἀἴμιμγπα υεπαεὶς ἰγε]λίωπ ε μτορτίο- 
ἰοεο επεἰᾶιε αἴφμε γµγ[μς πείαίε, τὶς πιιοὶ ἵππαΓεμπεμγ. 

φαερε ἵπ ατΠοπ]6 Ἠππιου Ρμ1{ο[ας οοᾶσσγναϊασ, {πει 

ΠΙΠΟΠΠΙ αρρε]]αῖ, «ιο Ἱπευγίαία αγςι]α[]οπίς Πσαπεηπία 

Ἰασίοτα χεάἁπαίαχ ργοϊπάεφαθ {αοΐ]ε οαν]ἰαίε Για αγίίοι]ιι5 

εχο]ά1ῖ ἃο Ιποῖάϊς ταχ[ας ποπ ἀῑβίοῖε; «πας ΓηΠε Ἠπο 

ἀ[ομιαδ]οίς Πία αΠεο[ῖς αἲί αοοϊάσιο, Όιαπι νετο Ἱ[ο]ίαπι 

αἲί εχοῖἆετο, ατβοι]ις 1ο Ἱπίε]]σεπάις ϱ[ί, απο εἰῖαπι 

π]οάο 1ῦχο ἆθ ατ[]οι] ἀῑσεραί; Ἱαπιετί αα{επα αγεῖοι] αμα 

Ἡπο πιοάο εἰαβὶ {οἱο, αποά Ῥετίπάε ε[ αο { ατιοα]απι 

αυ] 1Π Ἠππιετο Ἰαβείαν ἀῑκίπΠει, 

“αμ. 

ἲ”υ“«“«-ώὐᾠ”ὐὐμµὣµμµἳἲ”Ό»Ἡ”»Ὁὤὢὣ)0ὐ)93..).ΌὉΌυΌ͵Ό0ϐὃϐ6ϐ6ϐ6ὤῶὤῶὤὉὤἳἩομμὐμ 

.. 

ὐὓὐἱχλλΓΠᾗὐᾖ042λ24λ.ὸ. 
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Εὰ. Όἶατι, ΤΧ.. [290.] Εὰ. Βα[, Υ. (315.) 
ξ. 

[ ε . ) 
Ὁκόσοισιν ὑπὸ ἰσχιάδος ἔνοχλουμένοισι χρονίης τὸ ἐσχίον 

ἐξίσταται, τουτέοίσι φθίνευ τὸ σκέλος καὶ χωλοῦνται, ἐν 
μὴ καυθώσιν, 

3 ι] 3 Γὸ Οὐ χρὴ Χωρίδειν τὸν ἀφορισμὸν τοῦτον τοῦ προγε- 
θαμμένου, συνάπιονταρ ὃ᾽ αὐτοὺς εἰς ἕνα λόγον οὕτως 
ἀκούέιν. βούλεται γὰρ λέγειν ὅτι τοῖς ἐσχιαδικοῖς, οἷς διὰ 

Γ ” δ /.. σα] αν 3 / ’ το πλ] δος τῆς μυύξης ἐξίσταται τὸ αρθρον, ἐμπίπτὲι τὲ πά- 

λεν, ἀναγκαῖόν ἐστιν ἓν χρόνῳ φθίνειν τὸ σκέλος, ἂν μὴ 
φὃασαντες τῇ καύσει ξηράνωμεν τὴν μυξαν, ὅπερ καν τῷ 
περὶ ἄρθρων συνεβούλευε πράιτειν ἐπὶ τοῦ συνεχώς ἐκπί- 
πτονιος βμαχίονο.. καὶ γὰρ καὶ νῦν ἡ αὐτὴ τοῦ λόγόυ 
δύναμίς ἐστι καίειν συμβουλεύοντος αὐτοῦ κατ ἰσχίον, ὡς 
9 » Αη δς)ϱ ο . » 4 
ἓν τῷ π'ρὶ αρθρων ἐδίδασκεν, ὅπως ἐκδαπανηθῇ τὲ τὸ µυ-- 

ἕώδες ἤ τε χαλαρότης τοῦ δέρματος, εἰς ἓν ὠλίσθανε τὸ 
ἄρθρον ὑπὸ τῆς καύσεως εἰς συντονίαν ἄχθεῖσαν σφίγγευ 

τὲ καὶ κωλύευ μεθίστασθαι, ὡς εἴ γε διὰ τὸ πλῆθος τῆς 

ος. 

Ομιζις 1[ε]λίαᾶε ἁϊιιμγπα υεναεῖς [είπα εποἰά[εν 1 ογις 
ταδε[οἰε εἰ εἰαμάίεαπε, πὶβ μγαπιµγ. 

« 

Ἠαπο αρΠοτί[ααπι α [αρετίοτε [6]απροτο ποη ἆοοεί, 

Γεᾶ 1ρ[ο Επι] 11 αΠᾶπι ΟΓΑΙΙΟΠΕΠΙ οοπ]αποίος Πία αοεῖ- 

Ρετο. Ὑπα]ί οπῖαι επιποῖατο, οπίρας Ι[ομῖαάϊοίς Ρτορίες 

πιποῖ εορίαπι ατείομ]ας εχο]ά1ε ταγ[άπ]αο Ιποίά1ξ, Ρτοσε[[α 

ἱεπιρογῖ6 ογα5δ ἰαυείοετοθ πεοε[ῖε εβ, πΠὶΠ απίενεγίεη(ος 

π[οπε πΠΙΟΙΠΙ εχ[οσεπια5, αποά εἰ Ίθχο ἆο αγιίου]ἶ5 1 

Ῥγασμίο Ἱωρίτεγ εχοἰἀεπίαε εΠιοί εοπ[α]εραῖ, Εἰεπίνα δἰίαπι 

πίγοβῖαια εαάεπα νῖ ε[ ογαιοπῖθ, (πα 1ρ[ο Γαρετ 1[ομίαπι 

Ἠπ[Ιοπεπι Ποτί οοπ[αΠξ, τα Ἰμτο ἆθ ατἰίου]]6 ἀοσοεδαί; 

ἵππα αἱ πνασοοία Ἱ]]ανίες α[απιαίασ, ἴππι αἲ ουῖς ]αχ]ίας 

Ἱπ παπι αγίου] εἸαρεραίις Ῥετ αἀι[ίοπθπι. αἆ οοπίει- 

Ποπεια ἀῑποία αγου]απι ατοἰεί εἰ Ίου πιονετὶ Ῥτο]ίρεαί. 

σ0 
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Εὰ. Οµατῖ, 15. [200. Ί ο. Κὰ. Ῥαῇ. γ. (845.) 

μύξεως ἐπὶ πλεῖον ἐξεστηκὸς µένευ τὸ ἐσχίον, ἔσει μὲν δή- 

που τοῦτο χωλεία τοῦ σκἑλούς. ἀκολουθήσει ὃ᾽ ἐξ ἀνάγκης 

αὐτῇ καὶ ἀτροφία, καθ’ ὃ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, ὅσα τῶν 

κατὰ φύσιν ἑστερήθη κινήσεων. 

Οιιοᾶ Π οὗ ππποῖ οορίαπι Π[ομίαπι εἰαχαίαπι ἀῑαίϊαδ πια- 

{ενῖέ, 1 Ρτο[εοίο οχασί ο]αιιάϊσαί]ο {αεγῖῖ, (παπι πεοε([[α-- 

τίο ο]ικάοπι αἰτορ]μία Γ[εφπείας, ἁποπιοᾷο αἰ9 εἴῖαπι οΠι-- 

πῖρα5 αοοϊά1ΐε, απαθ παϊαχα]Ρρας πιοὔβας ρε]ναίά {αθεῖηῖ, 



ΙΠΠΟΚΡΑ4ΤΟΥΣ «ΑΦοβΙΣΗοΙ Κάῑ 

ΓΤ44ΗΝΟΥ ΕΙΣ 4ΥΤΟΥΣ 

: ΥΠΟΜΝΗΜΑ4ΊΤ.4. 

Ἐὰά. Οὐαεῖ. ΙΧ. [294. 999. 1] Ἐά. Βα[. Ῥ. (815.} 

Ἴοι 9921 ]]άντες σχεδὸν οἳ προγράψαντες ἐξηγήσεις 

τῶν ἀφορισμῶν ἐν ἀρχῇ μὲν ἐπὶ πλέον ἐπεκτείνουσι τοῦ 

αν τὸν λόγον, ἐκλύονταυ δὲ προϊόντεον ὡστὲ πρῶτον 

λὲν ἐπὶ τὸ χρήσιµον προϊέναι µόνον, εἶθ' ἑξῆς ἑλλιπέστερον 

τούτου καὶ τελευτώντὲς [ο9» ] ἐσχάτως συνεζμαφοῃ» τὰς 

ἐξηγήσεις, ὡς μηδ᾽ ὅτυ νόθοι τῶν ἀφορισμῶν εἰσιν ἔνιου 

καὶ προφανῶς ψευδεῖο, ἔευ παρακολουῦειν. αλλ ὥσπερ οἱ 

ΗΙΡΡΟΟΒΑΤΙ5 ΑΡΗΟΗΙΡΝΙ ΕΤ 

αΑΙΙΕΝΙ Τν Ε0ο5 οΟΜΝΜΕΝ- 

ΤΑΠΙ. 

Θα Ρτορθ ΟΙΠες αρλμογΙ[πιοσαπα ϱΠαΥΤαΙΙΟΠΕ5 απΠίε Πο8 

{ον ἱρ[εταπῖ, ἀπῖο . απΙάεπι Ἰοπρῖα5 αἴιαπι πλ ία[ῖς Γεγαί 

ταί]ο, οοηππεπἰατῖος Ρτοίταμαπῖς ΤΠ Ρτοσγε[[α νεγο {απ[οει-- 

{ες ία τοπιταπί, αξ Ῥείπιο απἶάεπι αἆ αἰίαίεαι υἷαιε 

Γο]πι ρτοσεάαπί; ἀείπάε Πετίε 1ά πιρετ[εοίας ΠπιοΠαΠία 5 

Ῥο[ιοεπιο ἀεπίαιε οχροβίίοπεῬ. ία οοποϊάαΠί, πῖ εκ αρ]ιο- 

τί[αιῖ «ΠοΠπα]]ος αἀπ]ίοχῖπος ε[ἴε ραϊαπιααε {αἱ{ο5, ΄ Ἠθ- 

απαφπαϊα απἴπιο Ρετοῖρίαη. γεταπι απεπιαάπιοά μαι ἁπ[ρα- 
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Κα. ματι. Γκ. [29ῦ. 1 Εά. Βα[. γ, (215.) 
Κάμνοντες ἐν τοῖς διαλόγοις ἐπινεύουσι πρὸς ἅπαν ἑτοίμως, 
οὕτω καὶ αὐτοὶ προσίενταἰ τε πάντας, οὓς ὢν εὕρωσι γε- 
7θαμμένους ἀφορισμοὺς εἰς ἔσχατόν τὲ βραχυλογίας αφι- 
κνοῦνται κατὰ τὰς ἐξηγήσεις αὐιῶν ἐπιλανθανόμενου τῆς 
ἔν ἀρχῇ µακρολογίας. αλλ ἡμεῖς.γε τὰς ἄλλας αὐτῶν ἆἄτο- 
πίας ἐπειραῦημεν φυλάξασθαι καὶ πάσας ὁμαλώς ποιήσα- 
σθαι τὰς ἐξηγήσεις ἐσπαυδάσαμεν, ἐστοχασμένας μὲν τῶν 
αληθῶν τὲ ἅμα καὶ Χρησίμων τῇ τέχνη, τῇ δὲ ἑρμηνείᾳ 
μήτὲ εἰς βραχυλογίαν ἐσχάτην πμημμεμαςν οὐ γὰρ ὑπομνή- 
µατι τὸ ποιοσεὴν, αλλὰ συγγράµµατι πρέπει, µήτ εἰς μῆκος 
τοσοῦτον, ὤσον ἐν ἀρχῇ τῶν ἐξηγήσέεων ἐκεῖνου πεποίηνταο. 
τὸ δ᾽ ἄριστον ἓν ἅπασυ τοῖς λόλοις, ὕπερ καὶ σύμμεερόν 
ἐστιν ἑκάστῃη πραγµατείᾳ, τοῦτο ἐσπουδάσαμεν ὧἄπ ἀρχῆς 
µέχρι τέλους διαφυλάξαι. 

α. 
. - δι. ) , .. 3 [ / Εν τοῖσιν ὀξέσι νοσηµασιε Ψυξις ακρωτηρίων κακὸν. 

{αι]οπίρας {ε[Π Ρτοπιρίο αἆ οπιπ]α αἀπιαιηῖ, Πο εἴῖααι 
41ο5οΠ0 16 [οτὶρίος αρ]ιογ![ιπος Ιπγοπογ]Πί, ΟΠΙΠ68 πάπηῖί- 
Ἰππί εἰ αἆ παπα ρτοργίαναπα πίεγργειαίοπαπα Ῥχογ]- 
]οᾳιεπίίαπι ἀενεπῖιηε, ρτογίθ ΙἸοᾳιασιία(] ο, Αι 
Ψετο Πο5δ «ππΠι ας Ἱρ[ογαπα Ἱπερίίας νἱίαγα οοήαἵ [α- 
Ώ15, ἴππι ρΠΙΠες εχρ]απαομες αεφμαβ]]ίεν ε[Πῖοετε Πήἀιιῖ-- 
ΠΒ, Ύιιδε ἴππι γετα ἴααι Παια] αγ ρεγα]ία [ρεοίαγειε 
εἰ Ιπίεγρτείαίῖοπα ἵπ ΓΗΠΙΠΠαΠΙ ογαἰοπίς Ὀτενίίαίθιι ποῖ- 
ΠΊπιο ΟΟΡΘΥΕΠΕΙΙΣ, Ίπεο θπίπι οομοί[α Ῥγογ]ίας Ἠθρτο, ποι 
οοπιπιεπἰατῖίο οοηνεμῖῖ, ποηιθ 1Π ἰαηίαπι γεγβοταπα Ρρτοῖ- 
ΧΙαίοπι ρτο[εγγεπί αααπίαπι 1]]ϊ Ρρετ εκρἰαπαίοπαπα ΠΠῖ-- 
19 Ππβπιαεγαπῖ,  9εὰ 4αοά {π. οπιμ]διῖς οοπιπηεη{αγ118 
ορΙΊπιε Ἰαμζαίας, αποάφιθ μπἰοιίφιιθ {γας[αἰιὰ (Υπιηνείτίααα 
Γευναί, 1]]αά α- ρημεὶρίο α βπεπι αἴφιε Γεγναιο [ιά ωἱ πι. 

: 1. 
1π αεμεῖς ππογδἰε εχἰγεπιαγιπη γαγεμτη Γίβις πιαίωτη. 
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«Εά. Οµασ ΙΧ. [209] Εὰ. Βα[, Υ. (815. 516.) 
3 4 -- ΄ 3 , τὸ η) 

Ἐν μὲν τοῖς χρονίοις γοσήµασυ καὶ μαλισῦ ὅσα χωρις 

” 5 λ ” ὁ 

πυρετῶν εἰσο καὶ κατὰ τὸν χειμώνα καὶ γέρουσυ ψυχρὰ }έ- 

γεσθαι τὰ τοῦ σώματος ἔσχατα μόρια, ῥίνας καὶ πύδας καὶ 

α. - 3, κ. 3, ] . ” ο 

ὧτα καὶ χεῖρας ἄκρας, Οὐδὲν ἄιοπον. ου µην ἓν ΥΣ τοις 
ῶο. ) , τ 3 ας ος ” , ν 

ὀξέσι µέτριον τὸ κακὸν, ἀλλ ἱκανῶς ολέθριον τὸ σύμπτωμα, 

φλεγμοναῖς σφυδροτάταις τῶν σπλάγχνων ἐπιγινόμενον. (816) 

ὀξέα δὲ προσαγορεύεσθαι νοσήματά φησιν αὐτὸς, ὧν οἳ 

πυρετοὶ τοὐπίπαν εἰσὶ συνεχεῖς. ἐν οἷς ὅταν ἄνευ μεγάλης 

φλεγμονής ὧσι, μὴ ὅτι καιαψύχεσθαυ τοῖς ἀκροῖς, ἀλλα καὺὸ 

διακαἰεσθαι συµβέβηκεν. ἀλλ ὕταν τὸ τῆς φλεγμονῆς Όε- 
ο 1 ., ᾽ ε “ ε ; 3 

μὸν ᾖ οὕτω σφοδρον, ως ἕλκειν ἐφ᾽ ἑαυτὸ δίκην σικύας ἐξ 
- - 

ὦ . ” 

ὕλου τοῦ σώματοφ τὸ αἷμα, διακαίονταυ μὲν οἱ ουτως ἐχον- 
’ Π 5 π ” 

τες τὰ σπλάγχνα, ψύχονται δὲ τα ἀκρωτήρια διὰ τὴν ἕν- 
- 5 Γ . 5 ; ε 

δειαν τοῦ αἵματος, αποχωροῦντος εἰς τὰ σπλάγχνα, καὶ οὗ 
- 3 - ” 3 . 

πλεῖστοί γε ἀὐτῶν οὐδὲ τῶν περιβολαίων ἀνέχονταιν δια 

τὸ περὶ τοῖς σπλάγχνοις καῦμα. ἃ 

ὤὪωθκ------------' 

Ιω πιοτυῖς ἁἰπέαγπί6, αἱ Ργαε[εγ[ῖπα Ππε {ερτε {[αηπΐ, 

εἰ ρει Ἠήεππειι εἴ αεἰαίειι Γεηῖ]επι εχἰγεπιαπι ΟΘΟΓΡΟΓΙ5 

Ρατίες, νεα πΠατες, αυγίοα]ας, Ρεάε» οί [αΠιππᾶς ΠΙΔΠΙΙ5 

{]σίάας Πεν η] αὐΓαγάνπη. Νοπ ἴαιπεα 1Π αοΠ[ϊ5 πιε- 

ἀϊοστα. πια]απι ε[ι, [εὰ αἀπιοάμπι Ρεη]οϊο[απι [γπιρίοπια, 

αιοά νεἰισπιεμ {1 [πωῖς υΙ{οογωπα Ππή]απιηα 1ο 15 οΡοσΠΓ. 

Δοπίος απίθπι πιογσθ νοοατί ργοπιποῖαί 1ρ[ε» ΠΟΓΙΙΠΙ {ε-- 

Έγες ππαχίπιαιι Ρραγίεπι [απί οοΠΙΠΙᾶΕ3 1π οαἴρας απ 

οἴίτα πιᾶριαπι ἀπΠαπιπιαΙοηεπι Γαετῖηπί, Ἠοπ πιοάο ΠοὮ 

τε[εῖσετανὶ εκίτεπια, Ὑετητη εἰἶαπι Ρετιγί αοο]άτ[. θππι 

ψοχο πβαπιπια[οπῖς οα]ος αἆθεο Υε]µεπιεῃς Πί, αἱ αἆ [6 

ομτσυσΏίια]ας ἀπ[ίατ εκ ἰοίο «ΟΓΡΟΓ6 [αΠ6ΙΙΤΠΕΙΗ αἰίταλαί, 

1ϊς Ίία α[]εοί[ῖς Υ][οεγα Ῥετιιταπίας, εχίγεπια Υεχο Γε1σε[οπη( 

Ρχορίες [αηρμ]ηῖς Ἰηίχο αἆ νιοεγα {ο τεοῖρΙεπἰῖς Ἱπορίαπ, 

αἴᾳαο εοσΏτη Ῥ]ητίπ πο ορετιπεπ{8 απίάεπι {ετυαηί ρτορίες 

ἱποεπάίμπι {πβαπιπιαἰάομῖς γ{{οετα οΡ[ιάεπ[1. 

---Ἅ----- 
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Ἐὰ. Οµατι. 1. [298.1 Ἐὰά. Βα[. Ύ. (316.) 

9903] ᾿Επὶ ὁστέῳ νοσήσανει σὰρξ πελιδνὴ κακόν. ζ ϱ 

Οὐ γὰρ ἐπὶ µετρίαις βλάβαις ὁὀστῶν, ἀλλὰ ταῖς ἴσχυ- 
θαῖς σηπέδοσι τὸ τοιοῦτον εἶδος τῆς χρόας ἐγγίνεται πε- 

θικειµέναις σαρξὶ, σβεννυμένης δηλονότι τῆς κατὰ φύσιν 
Θερμασίας ἓν αὐτοῖς. 

, Υ. 
᾿Επὶ ἐμέῳ λὺγξ καὶ ὀφθαλμοὶ ἐρυθροὶ κακόν. 

-/ ΄ - . . ιά 3 ” 

Οἷόν τι παῦθος τοῖς μυσὶν ὁ σπασμός ἐἔστεν τοιοῦτον 

ἐν τῷ στομάχῳ γίνεται ἡ λὺγξ, ὑγροῖς ανιῶσιν ἐπιγινομένη, 

ποτὲ μὲν ὕλην τὴν κοιλίαν, ὡς τὰ πολλὰ δὲ τὀ τε στόμα 

καὶ τὸν στόµαχον αὐτῆς, ἅ καὶ ἐν τοῖς ἐμέτοις ἀποῤῥίψασα, 
-” ” “’ 3 

παραχρῆμα παύεται τῆς Λλυγγός. ὡς ὕταν γὲ μηδ’ ὑπὸ 

τούτων παύηται, δυοῖν Φάτερον ἐνδείκνυται, ἥτου τὴν αἆρ- 

χὴν τῶν νεύρων τὸν ἐγκέφαλον ἢ τὴν γαστέρα φλεγμαίνειν 

Π. 
ΈΤομίεΥ οἱ αεΡγοίαπς «αγο ἰμίάα πιαίμπι. 

Νοπ επῖπι οἨ πιεάίοστεπα οἴΠωαπι ἸαεΠοπεπι, Γεᾷ οἳ 
ΤΙΑςΠ8ΠΙ οβτίεπι {α] οο]οτῖθ Γρεοῖε οἰγοαπιβαπίίρας οαἵ-- 

η]ρις οΡοσΙασ εχβϊποίο γἱάε]ιοεῖ οα]οχε ηΠβΙ1γο, 

ΤΠ. 

-ᾱ νοπεῖεμ [ηρμίεμς εἰ οεµίοτμπι ΥμδοΥ ππα]ιπα. 

Οα]ῖς αΠεοί]ο πιι/[ου]]6 εΠ οοπνυ]Πο, ἰα]ῖ εΠ Ποπια-- 

εἶο Πησα]ίας, απ Ἠαπιογίραθ ποπΠΙπ παπα ἰοίαπι γεηἰτ]-- 

οι]απι 1ΠΓε[ιαπ ας οῬορίίωτ, [αερῖας νετο ος 1ρβαφ εἰ Πο-- 

αΠΟἨΠΙ; οαἴραθ ρε ΥΟΠΙΙΙΟΠεΡ ε]εοίῖς Παϊϊπι Πησα]ία 

Ἠρεγαίωχ; αἱ Π πεφιε ρεγ 1[ας οε[εί, εκ ἆποβας αἱίε- 

χαπια ζεπμπο]αί ααῖ οεγεῦταπι ἨΘτγοταπα Ῥτϊποιρίαπαι αιϊ 



ἄἅ 
.. . ΄ 
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οὐ μετρία» φλεγμονή». τὸ δὲ τών ὀφθαλμῶν έρευθος ἔπε- 
ται ἀμφοτέροις, καὶ μάλλόν γε ταῖς κατώ τὸν ἐγκέφαλον 
φ]εγμονώδεσε διαθέσεσιν. 

ὅ. 
''"Επὶ ἱδρῶτε φρίκη οὐ χρηστόν. 

"Ότι τὰ κρίσιμα μὴ κρίνοντα τὰ μὲν θανατώδια, τὰ 
«δὲ δύσκριτα Ἰέλεκται πρὸς αὐτοῦ, διά τὸ [3294] τὴν φύ- 
σεν ἐν ταῖς τοιαύταις διαθέαεσιν ὑπὸ τοῦ νοσήµατος νι- 

.. 

πασθαδ. 

{, 
᾿Επὶ µανίη ἤ ὀυσεντερίῃ ἢ ὕδρωψ ἢ ἔκστασις ἆγαθόν. 

4υσεντερίαν μὲν ἢ ὕδρωπα τῷ λόγω τῆς µεταστάσεως 
αμα Ἰίένεσθαι μανίας οὐδὲν ἄλογον, ἐκ τῆς κεφαλῆς τών 

λυπούντων κάτω μεθισταμένων, ἔκστασιν ἃ οὐδαμώς διάλυ- 

τεπίτισαῖαπα ποπ πιεάϊοστεπα ραῖί Ἱπβαπαιπιβίίοπεπ. Όεα- 

Ίοταπι γετο ταῦοτ παἰτίαθαπε [εφαίίας αβεείοπεν, [εἆ ἴ]]απα 
ππασί5 σετεβτὶ ΡΗ[εξβαιοποάεπι. 

.. εν. 
Ἡοττοτ ρο[ξ [μάστεπε ποπ μεζέ». 

Ῥεετειοτῖα αἆπαε ποα ἀεοετπαπε Ῥατίίαι Ἱεια[ῖα εἰἴα 
Ρατίῖαι ἀπβειῃς Ἰαάιεϊ αἳ ἀρίο Ρτοπαπείαίααι εξ, αποά 

παίατα πι εἶασπιοάί αβεο[ίοπῖρας νί πιοτβῖ εγἰοῖα {αεσασιβαξ, 

ι ν. 

“4 πιαπία ἁγ[επιετία αµε Ἰγάτορς αμὲ εε[βαβς δοπωπα. 

Ἐγίεπίεσῖαπι απἶάεαι Πγάτορεπα {ταπς]αοσία πιαίετίας 
ταβσπε, πιαπίαε τεπιεάίαπι εἴε ταϊῖοπῖί ποπ τε]αείαίατ, 

Έαππι α εαρίίς ἀεοτίααι ποκά Ίππιοτες ἐκληδεταπίπτ. 
Μεπιῖα απίεπι επιοίίοπσεπι [εα εοβαβα πη]]ο πιοάο πιαπῖαε 
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Εὰά. Οµατι, ΣΧ. [299.] Εὰ. Βα[, Ύ. (316.) 

[2995] ᾿Επὶ ὁστέῳ νοσήσαντι σὰρξ πελιδνὴ κακόν. 

Οὐ γὰρ ἐπὶ µετρίαις βλάβαις ὁστῶν, ἀλλὰ ταῖς ἴσχυ- 
ραῖς σηπέδοσι τὸ τοιοῦτον εἶδος τῆς χρόας ἐγγίνεται πὲ- 
θικειµέναις σαρξὶ, σβεννυμένης δηλονότι τῆς κατὰ φύσιν 
Θερμασίας ἐν αὐτοῖς. 

, Υ. 
᾿Επὶ ἑμέῳ λὺγξ καὶ ὀφθαλμοὶ ἐρυθροὶ κακόν. 

γ/ ’ - ΔΝ ε [ς 3 ” 
Οἷόν τι παῦος τοῖς μυσὶν ὁ σπασμόὀς ἔστε, τοιοῦτον 

ἓν πῷ στομάχῳ γίνεται ἡ λὺγξ, ὑγροῖς ανιώσιν ἐπιγινομένη, 
] η ., Ν / 5ς ΔΝ Δ 4 ; ΄ 

ΠΟΙΣ μὲν Ο0λην τήν κοιλίαν, ως τα πολλα δὲ τὸ τε στὸὀµα 
Δ /΄ - ιά 3 σς 

καὶ τὸν στόµαχον αὐτῆς, ἅ καὶ ἐν τοῖς ἐμέτοις ἀπορῤίψασα, 
” ” { ἃ 

παραχρῆμα παύεται τῆς λυγγός. ὡς ὅταν γὲ μηδ᾽ ὑπὸ 

τούτων παύηται, δυοῖν ὃάτερον ἐνδείκνυται, ἤτου τὴν ἄρ- 

χὴν τῶν νεύρων τὸν ἐγκέφαλον ἢ τὴν γαστέρα φλεγμαίνειν 

Π. 

Ῥτομριεν ος αερτοῖαπς «αγο ἰἰρίάα ππαίωπε, 

Νοπ επίπι οἨ ππεᾷίοστγεπι ο[παπι Ἰαε[Ποπεπι, Γεὰ οἳ 
ΤΙΔΡΠΕΠΙ ΟΒΓΙΕΠΙ {α]ὶ6 οο]οτῖ Γρεοῖες οἰγομπιβΠαπῖρας οαζ-- 
πἶρι5 οΡοσίασ, εχβ]ποίο γἱάε]ιοεῖ «8]οχς ΠᾶΙ1Υο. 

1. 

-ᾱ νοπεῖεµ [ηρμίεις εἰ οεµίοτμπα Γμδογ πια]ιπα. 

Οια]ῖς αΠεοίῖο πωι[εα]] ϱβ οοπνα][ο, ἰα]ῖς εΠ Ποπια-- 

οἩο Πησα]ίμς, οἱ Ἰαπιογίραθ ΠοΠΠΙΠ( παπα ἰοίαπι γεηἰγ]-- 

οιαπα 1πΓεβαπηδας ορογΙίαγ, [αθρ]ας νεγο ο5 1ρβιςφ αἱ []ο-- 

αμα μπας ααἴραθ Ῥρεν ΥοΠῖοπες ε]εείῖ Παἰΐπι Ππσα]ία 

Ἡρεγαίατ; αἱ { ηεαπε ῥρεν 1[ας οε[ζεί, εκ ἆπορις α]ίε- 

χαπια ἀεηιποῖαί ααί οετεῦχαπι πετγοχαπι ῥρτποϊρίαπα αι 



/ 
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οὗ µετρίαν φλεγμονήν. τὸ δὲ τῶν ὀφθαλμῶν ἐρευθος ἔπε- 
ται ἀμφοτέροις, καὶ μᾶλλόν γὲ ταῖς κατὰὼ τὸν ἐγκέφαλον 
σλεγμονώδεσι διαθεσεσιν. 

ὁ. 

᾿Επὶ ἱδρῶτι φρίκη οὐ χρηστόν. 

"Ότι τὰ κρἰσιμα μὴ κρίνοντα τὰ μὲν 'θανατώδεα, τὰ 
«δὲ δύσκριτα λέλεκται πρὸς αὐτοῦ, διὰ τὸ [294] τὴν φύ- 

σιν ἔν ταῖς τοιαύταις διαθέαεσιν ὑπὸ τοῦ νοσήµματος νἰ- 

κάσθαι. 

ἕ. 
᾿Επὶ μανίη 3 δυσεντερἰη ἢ ὕδρωψ ἢ ἔκστασιρ ἆγαθόν. 

’ Ἶ Ἀ΄ "ση ο) ή ” Π 4υσεντερίαν μὲν ἢ ὕδρωπα τῷ λόγῳ τῆς µεταστάσεως 
32, 3 . ν Β ” ο. - 

ἵαμα γίνεσθαι μανίας ουδὲν ἄλογον, ἐκ τῆς κεφαλῆς τών 

λυπούντων κάτω μεθισταμένων, ἔκστασιν ὃ οὐδαμῶς. διάλυ-- 

τεπίτίομ]απι ἨοἨ πἹεάίοσογεπι ρα ἹπΠαπιπιθίίοπεπ.  Όει- 

Ίογιπι νετο ταβος πἰγίαδηιε [εηαίαχ αΠεοΏοπεἙ, [εά 1]]απα 

πιαρίς οετερτὶ ΡΗΙεραιοποάειη. 

1ν. 

Ἡοττογ ρο[ὲ [μάογεπι ποτ μέ. 

Ῥεοτεϊογία Ύ4πάε ποπ ἀεεετππηξ Ρρατίϊπι 1εία]ῖα ε[[ο 

Ρατίῖπι ἀῑ[ιοι]ς Ἰ]αά]ο αἳ ἀ1ρίο Ρτοπιποϊαίαα εί, ᾳποά 

παίυτα 1Π ε]αδπιοάῖ αΠεοἰ]οπῖριας νἱ πιοτρὶ εγ]οία Γαουυπιραί, 

Υ. ιό 

-4 πιαπία ἁγ[επιετία αμὲ Ἰιγάγορς αμὲ εε[ία[ις δοµιπα. 

ὮἘγ[επίεγῖαπι αὐ]άεπι Ἡγάτορεπι {γαπε]αἰ]οπῖς ππαίετῖαθ 

ταΙΊοηςθ, πιαπῖαε τοπιεάῖμπι ε[[ο ταἰιοΏί ἨΠοΠ τε]αοίαίασ, 

απμπαι ἃ οδρίίθ ἀεογίαπ ποχκ  Ἠππιογθς . {γαης[εταΠί. 

Μεπιῖθ απίεπι επιοίίοπεπα {ει οο[ἰα[α πι]]ο πιοὰο ππαπ]αθ 
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Τά. Όματι, ΙΧ. [295.] Εά. Βαϊΐ, Υ. (516.) 
τον ΦΘερμὸν, ἀλλὼ σβέννυτα» διὰ τὸ πλῆθος, ὥσπερ ἐπὶ 
τῶν πολλῶν Σύλων ἐπιβληθέντων τῷ πυρὶ ἤ τε τοῦ λύχνου 

φλὸξ ἐξ ἐλαίου καταχυθέντος ἀθρόως. 

η. 
᾿Επὶ φύματος εἴσω ῥήξιος ἔκλυσις, ἔμετος καὶ λειποψυχίη 

γίνεται. 

Φῦμα μὲν ὠνόμασεν, ὅπερ ἐν ἑτέρος αὐτὸς εἴωθε 
προσαγορεύειν ἐμπύημα, τὴν ὃ᾽ ἔσω ῥῆξιν αὐτοῦ τὴν εἰς 

τὴν γαστέρα λέγει. ταύτη γὰρ ἔμετος ἔπεται, ὥς αἵ γε τὸν 

κατὰ θώραχκά τὲ καὶ πνεύμονα φυµάτων ῥήξεις οὐκ ἐμέτους, 

αλλ᾽ ἐκ ἀνάγκης μὲν βῆχα, πολλάκις δὲ καὶ πνίγα φέρου- 

σιν, ὥσπερ γε καὶ αἳ εἰς τὰ ἔντερα συθῥήξεις τῶν ἐμπυη- 
µάτων διαχώρησιν ἐργάζονται πύου. κοινὸν δὲ πασῶν ῥή- 

ξεων ἐκλυσίς τὲ καὶ λεποψυχία, διὰ τὴν τοῦ ζωτικοῦ πνεύ- 

µατος ἔκκρισιν, ὥς ἑτέρωθι δέδεικταο. 

/ ἳ ς 

συίατ, απεπιαάπιοάσπι ἵρπεπι Πσποταπι πππ]Η{πάϊἶπθ ο0Π-- 

Ἰεοία ορτιῖ εἰ Ίποεγπαε Παπιπ]απι οἱεο ἁΠαίϊπι εἰ τερεπίε 

οὔμ[ο ορρτ]πηϊ ΟΕΓΗΙΠΙ15. 

ΥΗΙ. 

Εν εμζεγομ]ὶ ἐΠΙγοΥ/µπι τµρείοπε εχ/οἰμείο, υοπεείο εί απϊπηϊ 

ἀε[εοείο οδογίεγ. 

Τιβεγου]απα ποπήπανΙξ οιοᾶ Ἱπ ας {εκίβας Τρία 

επωργεππα, Ίοο εβ Γαρριταίοπεπι ἄΡρε]]ατο οοπ[αενΙζ. 

1ρ[βας γετο ΙΠίτογαρΏοπεπι 1 γψεπἰτίοπ]απι εἴαῄοπεπ 1π- 

τε]Ηβ]ί, Ἠαπο . επῖπι Γεφπίαγ γοπίο, Οπεπιαάπιοάα 

44ο 1π {λοτασεπι εἰ ραπποπεπι Παπί {πρετοι]οτααι τα- 

Ῥίίοπεθ, Πο νοπιῖοπες, Γεὰ {π[πι πθρε[αγίο .. οοποΙ(αηί, 

{αορε νετο ΓιΠοσαίίοπεπι Ιπνεμμπί: [ο εἴῖαπι Ύπθε 1η 1π- 

ἱεβῖπα Άυπί επργεπιαίαπι ταρ{ίοπθν ρυτῖς ἀε]εοίίοπεπι ε[-- 

οἵμηξ. Ῥοσγο οπηπῖαπαι ταρίΙόΠΜΠΙ οοπιπιιηῖς εβ {πὰ γΙ- 

πἶμπι οχκ[ο]αο ἴαπι απ]πϊ ἀε[εείὰν Ρτορίες για] Γρίχ- 

ία5 εχοτείΙοπεπι, τί α]ρί ἀεπιοπβγαίαπι ε{ί, 
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Ἐά, Οµατι. ΥΣ. [295. 996.] Σά. ΒαΓ,. Ύ. (346.) 
θ’ 

3 μα ιο ςε/ ’ Ἀ Δ Δ / 
Επὶ αἵματος ῥύσει παραφροσυνη 3 καὶ σπασμὺς κακόν. 

3» ες 3 ΐ ς νά 3 - ’ 4 

[οος] Οὗτος ο αφορισµος Ίμας οωφελξει μεγάλα προς 

τὸ πεισθῆναι γίνεσθαί ποτε παραφροσύνας ἐπ᾽ ἐνδείᾳ πα- 

ραπλησίῳ τρόπῳ τοῖς κατὰ κῶλα τρόµοις. ἐκεῖνά τε γὰρ 

ἀθῥωστίᾳ τῆς κινούσης αὐτὰ δυνάμεως ἀστηρίκτους ἴσχεο 

τὰς κινήσεις, ὅ τ ἐγκέφαλος παραφόρους. διόπερ οὐδὲ 

σφοδρὸν γένεταί ποτε τὸ τοιοῦτον εἶδος τῆς παραφροσύνης, 
ἀλλὼ μετριὀν τὲ καὶ ὡς ἂν εἴποι τις ληρώδες, αὐτὸς γὰρ 

εἴωθεν ὀνομάξειν λῆρον τὴν µετρίαν παρακοπήν. ἐὰν οὖν 
η ; Γ - ῃ , 

καὶ σπασµόᾳ ποτε συνέλθῃ τῇ τοιαύτη παραφροσύνη, παν- 
2 ω ” - ” 3 

τάπασιν ανιάτως ἐἔχουσιν. ᾖἔνια μὲν οὖν τῶν ἀντιγράφων 

διὼ τοῦ κα συνδέσμου γέγραπταε, τινὼ δὲ τὸν παραδιαζευ-- 
υ 3 ’ ” 3 ”, 3 οὃ- 3 « 

ατικὸν ὀνομαξόμενον ἔχει τὸ , καθ ὃν καὶ ἤ παραφρο- 
3 ή 5’ εὐσ 

σύνη μὲν οἷκ ἀγαθὸν ἐστι σύμπτωμα μεθ αἵματος ῥύσεν, 
3 3 ’ ! ᾿ Λ .. ε . 3 Γι 

εἰ καὶ μὀνή συµμβαίη. πολὺ δη μαλλον ὁ σπασμὸς, εἰ καὶ 
’ . 

χωρὶς παραφροσύνης γένοιτο, µέγισιον δὲ κακὸν, εἰ ἀμφοῖν 

ΙΧ. 

Έα [απρμϊπὶς ρτο]μυίο ἀειγαιίο αμῖ εἰίατα οοπυι][ο πιαῖωπα, 

Ἠιο αρΠοτΙ[πιας πορῖς αἆ Πάεπι Γαοϊεπάαπι Πιασπορετε 
οοπ{εγΕ, ἀε[ίταίϊοπεπι ΠΟΠΠΠΠ(ΠΔΠΙ οϐ ἀε[εοίηπι Πετὶ σοή- 

Ππιϊ]ϊ πιοᾶο φπο ατίαιπι Ίγεπιογθ. Ἠϊ παπιηπε αγίας 

τορίες {Γαου]ίαιῖς 1ρ[ο5 πιονεπ!ῖς ἀπιρεοί]αίεπι ἵπβγπιας 

Ἠαβεπί ΠΙΟΙΙΟΠΕΦ; ΟΕΤΕΡΓΗΠΙ Ύετο εγγαβαπᾶα». ΌὈπαρτορίες 

ηεφαε Υεµεπιεπς ε[ϊ Ίου ἀεβριεπίίαε ΡεπιΒ, [εά πιοάετᾶ- 

ἴππι, αἴφαε, αί ουἹδρίαπι ἀῑοετεί, ἀε[ιτίαπα, Τρίε Παπϊάεπα 

πποεταίαπι ἀε[βριεπίίαπι ἀε]γαίΙοπεπι αΡρε]Ίατε οοπ[ιεν1{, 

91 απαπάἆο ἀβίίαν {αλ ἀεβριεπίϊαε οοπγι]{ιο ασοε[Τεγ]ξ, οπι- 

ἨΙΠο ἀε[ρεγαία τες ε[Π. Οπαεάαπι ϊβίίυτ εχεπιρ]αγία Ῥες 

εἰ οοπ]πποίοπεπι οορι]αϊναπι [οτῖρία [απί, φπαεάαπα γετο 

Ῥετ νεῖ ἀϊ[]αποίϊναπι ποπιηπαίαπι Ἠαβεπῖ, πα ἀεβριεπίϊα 

Ῥο[ [αηρυ]πῖς Ππχαπα Γ[Υπιρίοπια ππῖπιο Ῥοπαπι ε[, οἴῖαπι 

{ [οία οομΙρεχῖί. Μπ]ίο [απε πηπαρίὶς οοπνα]{ον εἰῖαπι [ 

-αΡίαπε ἀεβριεπίῖα {αεία {αεπΐ, Μαχίπιαπι ἀεπίᾳαε πια]απα 
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Εά. Όματι. ΓΚ. [296.] ὦ :«Ἐά. Βαῇ, Ῥ. (210. 811.) 
ἐστι σύνοδος. ὅπου γε καὶ μόνος ὃ διὰ τὴν ἄμετρον κένω- 

σιν γενόμενος σπασμὸς ὀλεθριώτατόν ἐστι σύμπτωμα. τὸ 
μὲν γὰρ τῆς παραφροσύνης ἧττόν ἐστι κακόν. 

υ. 

᾿Επὶ εἰλεῷ ἔμετος ἢ λὺγξ ἢ σπασμὸς ἢ παραφροσύνη κακόν. 

(317) Εν τοῖς εἰλεοῖς οὐδὲν ὑπέρχεται κάτω καὶ τοῦτό 

ἐστιν ἴδιον ἀχώριστον τοῦ πάθους. ἔμετος δὲ οὐκ ἀεὶ σύνε- 
στι, αλλ ὅταν ὀλεθρίως ἔχωσι. καὶ εἰ πλέον δὲ σπαράττονταὺ 

καὶ κύπρος αὐτοῖς ἐπανέρχεται καὶ λύξουσιν. ἔνιου δὲ καὶ 

παραφρονοῦσι καὶ σπῶνται, συμπασχούσης τῆς αργῆς τῶν 

νεύρων τῇ τοῦ στομάχου κακώσει. δοκεῖ δέ µου γίνεσθαι 
τὰ τοιαῖτα τῶν ἐνιέρων, ἐν οἷς ἡ διάθεσίς ἐστιν, απώσα- 

σθαι ἑαυτῶν τὴν κόπρον ἐφιεμένων, ὅταν ἀνιαρὰ διὰ χρό- 

νου μῆκος ἡ, μὴ δυναµένων δὲ διὰ τὴν ἐν τοῖς κάτω μέ- 

ϱεσι στέγνωσιν ἐκεῖθεν διαπέµπειν, αλλ ἀναγκαξομένων 

εΏ, {Π πἰγίαςᾳπε οοπγεπίαφ οδοτίαίατ,  Οπαπάοφαϊάεα 

Γοἷα εἰϊαπι οΟΠΝΥΙ]Πο οὗ Ππιπιοάεγαίαπι ναοπαίοπεπι Γαοία 

[υπιρίοπια ε[ι Ρεγποϊο[{Ἡπιαπας πα ἀεβρίεπίία παίπας 

σηα]ηπα ε[ὲ, 

Χ. 

-4ὐ 1ἶεο φοπιΏῖο αμὲ [πριίεως αμὲ οοπρμῖ[ο αιε ἀε[ρίεπεία 

πα {1Η 

Τη 1]εῖς πῖ]α] Γαριί ἄεογ[απι 1άᾳπε Ἱπα]ας α[εοίίοπ]8 

Ρτορσίαπα ε[ι Ἱη[εραταδ!]ε. Ὑοπηίας αὐίεπι ΠΟΠ [επιρεγ 

αἆείι, [εἆ απαπ1: ρεγηΙοΙο[ε αερτοϊαηῖ, Οιοά Π νεµεπιεή- 

Πας παι[εα 4ο ππογ[α ἀΠίογαπεαπίατ, Βετοις 1ρμ5 (πι 

τεπιθαί ἴππι Πηρα]Ηαπέ,  Νοππι]Ι νετο εἰῖαπι ἀεβρίαπί 

εἰ οοπγε]]απίαχ, Ῥτϊποῖριο πεγνογαπι Ῥτορίες Ποπιαςά 

νιήαα αΠεοίο, Ἠαεο νετο [Υπιρίοπιαίΐα Πεντί νιἀεπίας 1π- 

{ε[απῖς, α1ρας 1π[άεί {α]ῖς α[εοίας, α [ε[ο [ετοις ἀερε]-- 

Ίετε αρρείεπήρης, {επιροτίς ]οηρ[ίπάϊῖπε ππο]είαπα, πεφαθ 

Ρτορίες {βοίαπι ἴπ ρατίῖδιις Ἱπ[εγίοχίβας ν]αε οοαΓγοίαἰίοπεπι, 

Ί]]αο ἰαηδπίίετο πεφαειπΙραδ, Γεά οοαοίῖ ἀπγετίο πα- 
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’ 

ἔμπαλιν τῇ φύσει κινεῖσθαι βιαίως καὶ πρὸς τὴν ἄνω χω- 
Ε) ή Δ - 

Ἡ 

θαν ἐκθλίβειν τα λυποῦντα. 

’ ια. 

[297] ᾿πὶ πλευρίτιδι περιπνευµονίη κακόν. 
ν 

Ἐν μὲν τοῖς πλείστοις τῶν ἀντιγράφων ἐπὶ τῇ τελευτῇ 

τοῦ ἀφορισμοῦ πρόσκειται τὸ κακόν, ἓἕν τισι ὃδ᾽ ἁπλώς 

οὕτως γέγραπται" ἐπὶ πλευρίτιδι περιπγευµογία» βουλομε- 

γων τῶν οὕτως γθαφύντων οὐχ ὅει κακόν ἐστιν ἢ αγαθὸν 

ἐπιγινομένη πλευρίτιδι περιπνευμονία διδάσκειν νῦν αὐτὸν, 

ἆλλ᾽ ἁπλῶς αὐτὸ τοῦτο µόνον, ὅτι µἐταπίπτειν εἴωθὲ πλευ- 

οἵτις εἰς περιπνευµοι {ην ἡ ἐπιγίνέσθαι πλευρίτιδι περ - 

πγευμονίαν. µέταπίπτει μὲν οὖν ὅταν τοῦ προτέρου παυ-- 

σαμένου ἕτερον γένηται, ἐπιγίνεται δὲ ὅταν διαμείναντος 

ἐκείνου προσγένηται ἕτερον. αἄ]λὰ νῦν φαἰνέται περὶ τῶν 

ἐπιγινομένων ὃ “Ιπποκράτης γράφων, οἷς εὐθὺς ἐξ αρχῆς 

καὶ τὸ κακοῖς εἶναι ὑπάρχει. ὥστε κἂν μὴ πρὀσκειταν τὸ 

ἔπγας ογζϊπο νἱο]επίεν πιογατὶ εἴ αἆ Ίου Γαρεγίογα Ἠο- 

παπι ἨΠιβἰετίαπι εχἰτιἆσγε, 

Χ]. 

νι Ρἱεμγῖεϊᾶε γετὶρπεμτποπῖα πια[ιτ. 

Ία ρ]ατ]πιῖς ᾳπΙάεπα οχεπιρ]ατῖρας αἆ αρμοτ][πά Ίπεπα 

αἀ]εσίπα ει πιαἰωτας 1Π αἰραδάαπι Ύετο Ιία Ππιρ]ιοῖίες 

[οπίρίίανς νο]εμρις ααὶ {ιο [οηραπί πο ε[ἴε Ῥοπυςπα νε! 

πια]. Ρεγ]ρηεπιοηῖαΠι Ρε 1141 {αρεγνεη]εηίεπι πΙπο 

Ηιρροογαίοπι 4οεσνε, [εά [πιρ]οῖῖετ Ίου 1ρΓε απαπ {απίναι 

Ριευγῖα [εἴ]ίοεῖ 1Π. Ῥετίρηει ιο ]αΠα ἱταπσπιαίατί. [ο]εγα 

απἲ ριευτιῖάΙ ΡενρπεαπΙοηΙᾶΠα Γαρετνεμ]γε. Ἠερεπεταί 

Ισῖαχ ΙΠΟΥΡΗ6, 4111 ΡΓΙΟΥΘ εε[Παπία [αοσες1ί αἰίετ; {Γαο- 

οεᾶΙξ απἴεπι «παπα ΡΓΙοΤε Ρεγπιαπεπίε α]ίεγ αοοεα[ῖ. Ύε- 

χάπι ος Ίοεο νἰἀείις Ηἱρροογαίεο ἆε ΓαρεγνεηΙεπ {ρα 

αρετο, ααἶρις Παίΐπι αἲ ἀπίο παβ]]8 ε[ζε αοοϊἁί, ΘΌπαγθ 
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κακὸν, ἤτοι γε ἐπακουστέον αὐτὸ κατὰ τὸν απὸ κοινοὺ λὲ- 
γόμενον τρόπον ἢ δυνάμει δηλοῦσθαι νοµιστέον. ΄ ἅπασα 

γὰρ ἡ τῶν οὕτως ἐπιγινομένων σύστασις οὐ σμικροῖς ουδ᾽ 

ἐπιεικέσιν ἔπεται νοσήµασιν, ἀλλὰ µεγάλοις τὲ καὶ κακοή- 

Φεσιν' οἷον εὐθέως ἐπὶ τῶν εἰρημένων κατὰ τὸν ἀφορισμὸν 

παθών, ὅταν μὴ στέγηται κατὰ τὰς πλευρὰᾶς ὁ τὴν πλευ- 

ρἵτιν ἐργαξόμένος χυμὸς, ἀφικνεῖιαί τι µέρος αὐτοῦ καὶ 

πρὸςρ τὸν πνεύμονα. τῇ µένιου περιπνευµονίᾳ πλευρῖτεις 

οὐ πάνυ τι πέφυχεν ἔπέσθαι, διότι καὶ μὲν τὴν ἐπιεικὴ 

περιπνευμονίἰαν ἐκκαθαίρεται πᾶς ὁ λυπῶν χυμὸς ἀναβηττό- 
µενοο. ἐν δὲ ταῖς ὀλεθρίαις φθάνει πνίγειν πρὸ τοῦ τὰς 

πλευρας συμπαῦεῖν. 

ιβ. 
3 . ’ ω ή 
Επὶ περιπνευμονίης σφρξνιτις πακογ. 

"Οταν ὑπὸ θερμοῦ χυμοῦ περιπνευµονία, πολλοὺς ἀτμοὺς 

ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἀναπέμπουσα πληροϊ τὸν ἐγκέφαλον ατμῶν 

εἴῖαπι Π Ίιοο ΠΟΙΠΕΩ ππαἶμπι ἨποἩ αἁ)ιοίαίας, Πί ἴαπεπ νε] 

Γαραιἀἰεπάαπα, αποπιοᾷο νι]σο επιµοϊαίαν, νε] Ροϊε[αία 

Πση]βοατί εχἰ[ιπιαπάωπα.  Όπιπί εηΙπι ε]ασπιοάί [Ἡρεγνε- 

ἨΙΘΠΙΠΙΠΠΙ ΟΥΙΠ5 ΠΟΠ Ῥρα4ΓΥΟ8Φ πεο 1ασΐεδ, {[εὰᾷ Ἱπασπος εἴ 

πηα]ίσηος ΠΙοΥΡος Γεηαίίατ,. Ἐπκεπιρ]ϊ ρταϊῖα πε α Ρτορο[-- 

Ὦδ Ίου αρ]μοτί[αιο αΠεοίίθας τεοεάαπι, αππι ἵ5 Ἠυππος 

Ρ]ευσίῖπ Ῥτουγεαί Ρ]ειυγῖ οοπΙ]πετὶ πεφπεαί, Ῥαΐ5 ε]αβ 

θἶῖηπα αἆ ΡΙΙΠΙΟΠΕΠΙ εἰἶαπι Ῥετγνεπῖίέ, ππάε Γεφιίαχ Ρετί- 

Ῥπευπιοπία, ᾳπαπι ἴδιωεπ Ποπ αἀποάμπ Ρ]εατῖς Γεφιαῖ 

Γο]εῖ; {αοΙΙ ααἶάεπι εἴ πα Ῥεγιρπειπποπία ἴοίμς Ἠάπιος 

ποχῖας {π[ῃ τε]εείας εχρυγραϊαγ» εχΙία] Ὑετο 4ο Ῥεγηϊ- 

οἶο[α Ῥτῖας αεσετ [αΠοσαίαγν «απ ΠΠεΠΙΡΓάΠΔΕ οο[ίας [αο- 

οἴησεπίες α[Ποϊαπίαγ. 

ΧΗΠ. 

«4 ρετιρπεωπποπία γμΙγεπὶεῖς πια. 

Οπππι α οα]άο Ἠππιογε Πί Ρετρπεαπιοπία, εα πιυ]ῖς 

ναροτίρις ἰπ οαραί [αρ]αις τερ]εί οετεβταπι εἰ Ῥ]μτεπα[]-- 
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καὶ φρενῖτιν ἔργαξεται. τὰ ὃδ᾽ ἄλλα αοινὰ πρὸς τὸν ἔμ- 

προσθὲν εἰρημένον ἀφορισμὸν, οὐκ ἐν τούτῳ µόνον, αλλὰ 

κάν τοῖς ἐφεξῆς. 

ι. 

[ο98] ᾽Επὶ καύµασιν ἰσχυροῖσι σπασμὸς ἡἢ τέτανος κακόν. 
ολ ο 

Οἳ πλεῖστου τῶν ἐξηγητῶν οὕτως ἴσασι }εγραμμένον 
αφορισμὸν τοῦτον, ὃ δὲ «Ἰζαρῖνο ἐπὶ τραύμασι γράφει. 
καὶ γαρ τὸν ἑξῆς αφορισμὸν αὐτῷ φησθ μαρτυρεῖν. αληθὲς 
μὲν οὖν καὶ τὸ τοῖς ἰσχυροῖς τραύμασε φλεγμονάς τὲ καὶ 

σπασμοὺς γίνεσθαι. τών ὃ᾽ ἐξηγησαμένων σχεδὸν ἁπάντων 

καὶ μάλιστα τών παλαιοτάτων, τὴν ἐπὶ καύμασιν ἰσχυροῖς 
γραφὴν ἐπισταμένων, ἄμεινον καὶ ἡμᾶς ἐκείνην ἐξηγεῖσθαυ, 

τινὲς μὲν οὖν τὸ καύμµασιν ἐν. ἴσῳ τῷ πυρετοὺς ἤκουσαν, 

ἔνιου δὲ τὴν ἕκ τοῦ περιέχοντος πύρωσιν οὕτως εἰρῆσθαί 

σασιν. ἔνιου δὲ ἀντὶ τοῦ καυτηρίοις τὸ καὶ ἐσχάραις καὶ 
πάντες ἀληθεύουσιν. ἐπιγίνονταυ γὰρ ἅπασε τούτοις οὐκ 

ἀεπι ε[]αῖξ, . Όιμαο γεγο οείετα αἆ Ρείης Ρτοπιποίαξαπα 

αρ]ογί[παπι ποια υῖο [οἰαια, Γεὰ εἰ Γεᾳπεπίδας οοπιαι- 

πα [αηἳ, 

ΧΠΙ. 

«4 νε]επιεπεῖδις αγάοτίδις εοπνμί[ο αμὲ ἔειαπις πιαἶμτη. 

Ῥ]αγῖπιϊ Ἱπίεγρτείες Ἠαπο αρΠοτϊ[πιαπι ία [οπρίαπα 

ε[Τε πονεχαηίς Μαγῖημς Υεγο Ργορίες να]ποτα [οπβ. Εἰ- 

επίπῃ «[επεπίεπι αρ]ογ{ ναι Παρί αἲι αἀ[ιρι]ατί. . Θαπθ 

απϊά επι γεγιη ο[ί Ρτορίεχ πιοσηα γυ]πετα ἴπσα Ἱπῇαπιπια” 

ἴἴοπες ἴαπ οοπν]Ποπες οΡρογι]. δεά απαπι ΟΠΙΠες {εγο 

επαγγαίογες αο Ππαχῖπις γείι/[1[Ηπιί Ἠπο ἰεχίαπι ασΠο[ομΗΙ: 

α υεμεπιεπειδμς αγάογίδμς; Ἡο05δ ϱποφπε εαπάεπ ῥρταε[ίαί 

ΕΧΡΟΠΕεΥΕ. ΘΟωϊάαπι ΙβιίΗσ αγάογεΒ Ῥεγαεφιιε ἀο {εργος Ἱπ-- 

Γε]εχεγυπί; ποπΏι]Ι νετο αὐτῖ απιρ]εη{ῖς αε[ῖαπα ία ἀῑοί 

απαιαηξς ΠοΠπΙΙ ἀεπῖααο Ῥτο οαυίεσ]ῖς εἰ ε[ομασίς, α- 

4πε ΟΠΙΠ6ΕΦ Υεσπι Ρτο[εγμηί, 6 επῖπι οπιΠΙῬι8 ΠΟ Ρο 

6ΛΙΕΝύ6 το, ΧΥΙΙΙο Π 
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ἐπ᾽ ἄρα θα τέταγοί τὰ καὶ σπασμοὶ κατὰ Σηρότητα τῶν νεύ- 

θων, οὕσπερ χαλεπωτάτους ἐδείχνυμεν ὄντας. . 

’ 

ιὐ. 

᾽Απὶ πληγῇ ἐς τὴν κεφαλὴν ἔκπληξις ἡἢἡ παραφροσύνη κακόν. 

πἩ μὲν γὰρ παραφροσύνη γνωρίζεται, φδεγγοµένων τε 
καὶ πραττύνεων ουδενὸς ἐγόμενα λόγου. ἡ ὁ᾽ ἐκπληξίς 
ἐστιν, ὅταν μὴ φθέγγωνταί τε, μηεε πράττωσιν, ἀλλ᾽ ἀγα- 

πεπταμένοις τοῖς ὀφθαλμοῖς," ἐφ᾽' ἠσυχίας µένωσιν. ὁμοίως 

τοῖς ὑπὸ δέους ἐκπλαγεῖσιν: δει δὲ τὼ τοιαὔδια πάντα πά- 
ου ΣγΑεᾷΕλοῦ γίνεταἰ ρῦδηλο)" ἐδείχθη γὰρ ἐν ἐκείνῳ 

πὸ τῆς ψυχῆς ἡγεμονικόν. έαν ο ἐπὶ τῆ Σελλ) προγε- 
"εαμμόαε ᾖ τὸ κ, εὔδηλον ὡς ὀρθώς εἴρηται. ' διήχει 
}ὰρ εἰς αὐτὸν εἴδω τὸν ἐγκέφαλον ἐνδείκνυται Εν πληγήν. 
εαν δὲ μὴ προσγράφηται, δυναιὸν ἡμῖν ἐστι καὶ προκενας 
κοῖσαι, πραθάπερ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἔφαμεν ἀπὸ κοινοῦ. 

υ τν , . ς 2 .. 

ευ]ακάαπι οταῖα [αρογνοη{ά Ε΄ ἰοιαηῖ οἳ οοπνι][ίσηος Ρίο- 
Ρίεν πεγνογπα Ποοϊαίεια, ἆμαδ ρογατα ἡάδ΄ ο[ῇο΄ Φδήλοι- 
Πγαραπιιις. | Γον 

ΧΙ: 
ο) μίαβαπι ἰπ σαρίιὲ  αεοερίαπι ῤοΓ ἀλλ ἀε[ρίεηιία 

πα [εεπι. 

κ. 

Γε[ρ]επῖῖα φπ]άεπι ασιο[ο][ήν αἱ [Γοπίαιίσα΄ οἳ νάἰλομῖς 
η] αβοηά, ππι Ἰοᾳπεη/{ {μι {πι αβοΠρίς. "διήρος 
Ύετο ε[, αΠππι ααρτῖ αυ]άᾳ πάπα ποφιαθ ης ηόσ6 
αραπίς [9οά Ιἄροβ οσοι] οἱ πιαποπέ Εἰπιοίς Ρετοιι][19 
εί αιΠοη15 Πμαῖ]ος. Ὁποῦ νεο Ίπσο οἰπη]α ἀ[οςίο οσγο- 
Ῥτο οὐογίαπ{αί Πα] Γο[ίαπα εΏς΄ Ιπ εο εΠΙΠι αΠίπιας Ῥεῖη-- 
εΙραίππι ε[[ο ἀεπιοη[ίταίαπι εΠ,.  δἱ Ισ] 1η αρ]ιοτί[μηὶ 
Άπο [οπρίππι {1, πιαίμπι, ϱοπ[αϊ τουίο ἁῑοίαπι [αϊ[[α, 
11110 ΠαπἹηΠϱ Ἱπ μμ οθΓοΡΓΙΙΠΑ Ῥδμδί/αγθ Ρ]αράη 1πς]-- 
εαί, 5 γειο ΠΟΠ αἀ[οτραίας, πος Ἠ]]μή]ο παπι ο οσα 
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δυνατὸν δὲ καὶ τῷ συνενδείκνυσθαι τὰ συμπτώματα τὴν 

βλάβην τοῦ ἐγκεφάλου τὸ μέγεθος τῆς κπακώσεως ἐπινοεῖνι- 

π α «͵ ’ η 

[29ος]  ᾽Απὶ οἵματος πεύσει πύου πτὺσις κακόν. 

ον ” Ὑ « ’ ᾿ ” -” ’ ε] ῃ 

Οτι πᾶς οὗτος ὁ κατάλογος αὐτῷ τῶν καλουμένων ἰδίως 
ε] ’ Ε] Δ ε ἀ 7 Δ ’ σ αι) 3 

ἐπιγινὑμένων ἐστὶν, υπὲρ ὧν καὶ Πραξαγύρας ἓν ὅλον οὐ 
ν ”, ; ” - /.. 3 3 ος 

σμικρὸν εγραψε ῥιῤλίον, εὔὐδηλον είναυ νομίζω καξ αὐτοῦ 

τοῦ ἀφορισμοῦ. οὐ γὰρ ἅπασα πτύσις αἵματος ἑπομένην 
3”, , ΄ 3 3 ε , / ” 

ἔχει πύου πεύσιν, αλλ 1 κακοήθης µύνη, διὸ καὶ ἐκ τοῦ 

πνεύμονος' τοὐπίπαν 4 τοιαύτη: 

. ’ 
αστ. 

»- Π εν 4 4 
Επὶ πύου πτύσει φ9ίσις καὶ ῥύσις. ἐπὴν δὲ τὸ πτύελον 

ἴσχηται, αποῦνήσκουσεν. 

πιππῖ αρ[απα Γαραασ γε εοπιπιοπβταπί οἰίαπι Ἰαε[ιοΠ18 πιασ-- 

π]ιά{πεια απϊπιαάνογίεγτο Γο[απ1!18, 

Χγ. 

-4 [απβηϊηϊς /ρμιο ραγ Γρ πῃ πιαίμπῃ. 

Οποᾶ΄ πἠϊνοετία Ίιαεο ἱρᾷ επιαπιετα[ῖο Πί εογΗπι ᾳπαθ 

Ῥτορτίε' [αρεγνεπ]εηίῖα νοσαπίατ, ἆε φπἴρᾳς Ῥγαχαβοτας 

ππυπα Ἱπίερταπαῃ ποῦ Ραντ Πβγαπα οοπ[ογΙρΠί νε] εἰῖαπι 

οκ 1ρ[ο αρΠογίίππο ΠπαμΙΓε[ιαπη εἶε απριχογ. Άοα επίπι 

οἱ1πε ΓρΗ[απι [αησαϊηϊς Γεηποπίοιη Ηαδεί ρυχῖ ετ[ρμπο- 

πεπι, [ο πασά {οἶτιπα ππα]Ιδιιπα εκ, ου)αδπιοάϊ οπιηῖηο 

ε[ὶ αιιοᾷ Ιεία]ε ες ριπιοπε εδ. 
. 

Χγι. 

«4 ριμτὶς [υμιο έαδες εἲ Γκ. Οι νεγο Γριιεμτα {βι- 

Υ Ιπίεγειὲ. | 

Ππ 2 
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ρα » , “ η ” δν, 

«Εν ἰδίως ὀνομάξουσιν οἳ "Έλληνες καὶ µαάλιστ αὐτῶν 
ε 3 - ῃ Π - μη 

οἳ Ἰ᾿4θηναῖοι φθόην, ταύτην νῦν ὁ πποκράτης ὠνομασὲ 
- η) ν { « ’ 3 ’ ““ 

φθίσιν, ἐπὶ πνεύµονος ἑλκώσεσιν ανιάτοις, γιγνοµένης ἅπαν- 
- / 3 / ] - -” 

τος τοῦ σώματος ἰσχνότητος μετα πυρετοῦ λεπτοῦυ. τὸ δὲ 

ῥύσις ἴτου κατὰ τῆς τῶν τριχών ἐκπιωώσεως ἢ κατὰ τῆς 
ε ω Π ., ” / , 

ὑγρᾶς διαχωρήσέως εἴρηκεν, αμφότερα γὰρ εἴωδε γίνεσδαι, 
3 ΄ ν ’ Ν εἰ) ’ 

ἐσχάτως ἐχόντων τῶν φὔινόνιων, τὸ μὲν ἐπὶ ξηρότητι, τὸ 
ο ν ͵ ῃ λ , -. 

δ᾽ ἐπ αἀθῥωστίᾳ δυνάµέως. τὸ γὲ μὴν ἐπὶ τέλει γεγραμμµέ- 
” . . ΄ ”/ ι] Γι Γ 

1ον" ἐπὴν δὲ τὸ πτυελον {σχηται, αποθνήσκουσι τὸν τρό- 

πον δηλοῖ τοῦ Θανάτου τῶν ὑπὸ φθόης ἀπολλυμένων. ἄχρυ 
υ .. 3 / ” ͵ 

γὰρ τοσούτου ζώσιν ἐσχνοὶ γιγνθμένου, µέχρι πὲρ ἀναβήτ- 
ΔΝ - 3 . 

τειν δύνανταυ καὶ καθαίρειν δια τῶν αἀναπτυομένων τὸν 
3 ” 3 - ΄ ς 

πνεύμονα. µμὲνύντων ὃ᾽ ἔνδον αὐτῶν ἐμφράττονιαι μὲν αἳ 
- 2 -- 3 ’ 

τῆς αναπνοῆς ὁδοὶ ν πνιγονται ὃ οἳ πάσχοντες. 

εδ, 

[500] ᾿Επὶ φλεγμονῇ τοῦ ἥπατος λὺγξ κακόν. 

Όμαπι ῥρτορτίε Ογαεοῖ πιαχίπιεαπε ΑΙΠεπίεη[ες Ρίου 

ΠΟΠΙΙΠΕΠΕ, «επι Ἠππο ΠΗιρροοιαίες ΡΜ αρρε]]ανίε, 

απάπι Ρτορίες Ἰπ[απαδῖ]α ρα]πιοπῖς πἶοεγτα {ο[ῖαφ οοσροΓῖ8 

αἰ[επιαίίο Πἱ εἰ πιασῖες οιπι΄ 4ΕΡΙΙ {ερτε οοπ]αποία. Εἰα- 

πιπι αἰπίοπι νε] 4ο οαρί]]οτιαπι ἀε[ανίο γε] ἆε Παιηϊάα ἆε- 

Ἰεοίίοπε ρτοἰαμῖ, Ὀιταπιφας. εΠῖπι ἰαβίάϊς αἆ εχίγεπια χθ- 

ἀαοιίς ενεπῖτε οοµ/{αεν1!, ἀλλά αμάεπι οῦ {[ἰοο]ίαίεπι, Ίαες 

νεγο οὗ {[αοι]ιαῖς Ἱπῃτιη]αίεια, . Οείεταπι φαοά. 1Π αρο- 

γ]{[ωωῖ πα [ορ ίριαι ε[: φιµπι υνετο [ρμεμπα [1ίεμν ἵπεεγ-- 

ειπε, πεις Ρλίλοε ρεγεαμΙαπι πιοάμπα εχρ]ίσαί. Ταπι- 

ἁἷα παπιαθ οχίοπααΙ ν]ναμί, αιααιάία εκἰυτο εἰ Ρεν 

{ραία Ῥι]πιοπεπα εΧριχβανο ροβιαπί. Όπιπι γετο 1ης 

Ίρ[α πιαπεπί, τε[ρἰγαομῖς οὐ[τααπίασ γίαο αἳ αθρτο 

{αΠοσαπίατ. 

ΧΥΠ. 

Θ6 Πεεοτὶς π[ιαπαπιαίοπεπι [πριμ ππα[ιπη. 
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ὰ. ΟΡα5ι. ΤΝ. [500-] Ἐά, Ρα[. Ὑ. (911. 8419.) 
Έϊπον {δη καὶ πρύσθεν ὡς ἅπαντες οὗτοι οἳ ἐφεξῆς 

ἀλλήλων ἀφορισμοὶ γεγθαμμένου διδάσκουσι περὶ τῶν ἐπι- 

γενομένων συμπτωμάτων τοῖς πάθεσιν ως καὶ χεί- 

ροσιν αὐτῶν γιγνοµένας" οὕτως οὖν καὶ νῦν ἡᾗ λὐγξ ἐφ᾽ 

ἧπατυ φλεγμαίνονει γίνεσθαι λέλεκταυ, οὐ διὼ παντὸς οὗ ϱ 

ὡς ἔευχε πάσχοντος, ἀλλ ὅταν εἰς μέγεθος αἴρηται (915) 

ξεοίσης τῆς φλεγμονῆς, ὑφ ἧς εἰς συµπάθειαν ὁ στόµαχος 

ἔρχεται, ποτὲ μὲν τῷ λόγῳ τῶν κοινών νεύρων, ἄπερ ἐστῖν 

(ὡς αὐτὸς ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ἐπιδημιῶν ἐδίδαξε) βραχύ- 

τατας διὸ καὶ τότε μύνον ἡ συμπάθειᾶ γίνεταυ τῷ σεο- 

µάχῳ πρὸς τὸ ἧπαρ, ὅταν καὶ ἡ φλεγμονή. μεγίστη τε καὶ 

χειρίστη }άμιτα» καὶ µέντου καὶ διὰ τὸ χολὴν ἕπανῶς 

Φερμήν τε καὶ πολλὴν ἐν ταῖς ναί τοῦδε τοῦ σπλάγ- 

Ίνου γεννᾶσθαί τε καὶ συρῥεν εἰς τὴν ἀρχὴν τῶν ἐντ- 

θων, ἦἧς ἐπιπολαξούσης καὶ ἀναθεούσης εἰς τὴν γαστέρα 

δάκνεσθαί τὲ καὶ διὼ τοῦτο λύδειν τῷ σιομάχῳ συμβέβη- 

κεν. ἔνιου δὲ οἴονταυ τὸ μέγεθος τῆς φλεγμονῆς τοῦ ἥπα- 

απ Γαρογίᾳφ οἰῖαπι ρτοῖα]ί Ίος ΟΠΙΠε5 [είο οοΠ/{οχ]- 

Ρίο αρ]οτ!/[πιο εἆ ἆοοετο [γπιριοπιαία «ας Πιογβῖ αἲι-- 

σε[οεπἰῖριας οἱ 1πρτανε[οεπἰίρις [αρετνεπίμηί, Πα [απε 

πππο Πησι]ίας φποφαθ ]εοοτί ΙπΠαπηπιαίίοπθ ]αβροταμ!ϊ ἆἷ-- 

οἵταχ [αρεγνοπῖγε, πος επι ΓΕΠΠΡΕΓ, πε(μθ ϱΠοιηοάο- 

οµποιε α[εοίο, [εά παπι {εγνεηίε Ἱπῃαπηπιαίίοπς 1 ηιας- 

πα ίπεπη οἴἴο]ἴασ, α1ιο Γεγνογε Ποπιασ]ας 1π [γπηραἱλμῖαπι 

εἰ πιαἰὶ οοη[εη[απη νετ, ΟΟΙΠΙΙΠΠΠΗΙΗΠΙ ΠΟΠΠΗΠΩΠΑΠΗ ὨςΥ- 

νοτυπι ταἰίοπε αι, τί 1ρίο [εομπάο ερἰἀεπιίοσαια ἀοοιΐ, 

Γαπί Ῥεγεχίσαϊ, Όπατε ἴμπο [ο]απη ]εοοσῖς Π{ ου Ποιπιᾶ- 

οἶιο αΠεοῖῖοπῖς οοπιπιμη]σβί]ο, απΠπι ΡΙΙΕεΡΠΊοΠε {1πι πηᾶ- 

πίπια {μπα ρε[ῆπια ενα[ετ, ΟιΙπ εἴἶαπι οπία Ῥες ε]αδ- 

πιοςΙ ν][εετίς Ἱπῇαπιπιαίίοπςς 1115 αἀπιοάσπι οα]ίάα εἰ οο- 

Ρίοία ρεπεταίαχ οἱ 1π Ππίε[βίποσαπι Ῥεϊποῖρίαπα οομ/]α1!, 

Ίπᾶε 1ρία Ίπ νεπἰτίου]απι οναἀεπίε εἰ Ἱππαίαπίο, πἲ Πο- 

πιας]ης νε]]οείατ εἰ Πηριι]ῖαί ασοἰάΙ,  ΠΝοπΠΙΙΙ γεχο 

ἀπ {]απιπιαι]οπίφ πηασηαάἴπεπι ααοά γεπἰτίομ]πα Ρτεπιαί, 
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Κά. Όλατι. ΙΧ. {500. 8601.] ὴ Εὰ. Βα[ε, Τ. (818.) 
τος Όλῖῤον τὴν κοιλίαν ἐργάδεσθαι τὴν λύγγα, διέξοδον οὐκ 

ἔχονιος ὡς ἐκεῖνοί φασι τοῦ πνεύματος. 

’ η. 
᾽Επὶ ἀγρυπνίῃ σπασμὸς ἢ παραφροσύνη κακόν. 

”"βνιου προστιθέασι κἀνταῦθα τὸ κακύν. ἡμῖν ὃ᾽ εἴ- 

θηται πρὀσθεν ὡς εἰ μὴ καὶ προστεθείη περιέχονται ὃυ- 

γάμδις. διὼ τί δὲ ταῖς ἀμέτροις ἀγρυπνίαις ἔπεται σπα- 

σμὸς ἢ παραφροσύνη, δῆλόν ἐστε τῷ μεμνημένῳ τῶν ἐμ- 

προσθεν. ὁ μὲν γὰρ σπασμὺς ἐθῥέθη καὶ πρὸς αὐτοῦ τοῦ 
πποκρατους ὥσπερ ὑπὸ πληρώσεως, οὕτω καὶ κενώσεως 

γίνεσθαι. κενωτικώτατόν τι δὲ καὶ ἑηραντικώτατόν ἐστιν 

ἡ αγρυπνία, καὶ διὰ τοῦτο τὸν τὲ κατὰ Σηρύτητα [50] 

φέρει σπασμὸν καὶ παραφροσύνην, αὐτῷ τῷ λόγῳ τῆς αμέ- 

τρου ἑηρότητος καὶ πρὸς τούτῳ, διότι χολωδέστερον ἐν 

ταῖς μακραῖς ἀγρυπνίαις γίνεται τὸ αἷμα. κατά «τινα. μὲν- 

τοι τῶν ἀντιγράφων καὶ τά γὲ ἀκριβέστατα χωρὶς τῆς 

Πασα]ίαπι {αοετο ατλϊγαπίας, Γρίσίτα, ααεπιαζμιοάαπαι Ἱπ- 

ααἴαπί, εχἰίαπι ΠΟἩ Μαρεηίο, 

ΧΥΠΙ. 

Ο6 ἱριῖαπι οοπυ][ιο αιὲ ἀε[ίγίμτι πα]. 

Νοππα][ῖ ᾳποαπε Ἠϊο πια] αάάππῖι Πο Ύετο Πιρο- 

τ1πς Οἰχίπιας, εἰαπ[ ποα [αβ]απραίασ, Ροϊεβαία ἵαππει 

οοπ!Ιϊπεπ. Όαν απίεπι Ἱπηπιοάεταίας υἱρι]ίας ΓεημαίΠσ οοἵ-- 

να[ίο ααί ἀε[ριεμίία, Γαρετῖογα τεοογάαπ!ϊ πια] [ε[ία πα. εί, 

ΊΝαπι απεπιαάπιοᾶππι αἳ 1ρίο Ηἱρροοταίε οοπνι]{ίοπεπι α 

τεριεἰΙοπε, Πο εἴἶαπι α ναςμαϊίοπθ οβρον]τί Ῥγοπιαποἱαἴαπι 

ε[ι, ἹΜαχίπιαπι απίσπι νασιαπάϊ εἰ εχ[βοσαπαἰ νίπι αβεπί 

ν{ρι]αο Ργορίθγεαφιια οὗ Ποοϊἰαίοπι οοπναἱ[οποπα εἰ ἀείι- 

Ρ]επίααι Ππνεμιπί, {απι Τρία Ἱπιπιοάεταίας {οοῖία[ς τα- 

Ποπο ἴππι ργαείεγεα μία ρε; Ίοηρας νυἱρί]ας ΡΙο[ος [απ- 

δυῖ9 τεδἁτίατ, Τα αἱραφάαπι ἴαπεπ εχεπρ]ατίραθ ἀἴδαπε 



΄ 
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Εά. ματι. ΤΝ. [50] ἡ Εά. Βα[. Υ. (918.) 

παραφροσύνη γεγρεπσρ ὁ ἀφορισμὸς τρύπῳ τοιῴδε" ἐπὶ 

ἀγρυπνίῃ σπασμὀς, ὡς ἂν οἶμαν, τὰ κάκιστα τῶν ἔπιγινο- 

µένων ἐνιαῦθωα γράφοντος τοῦ πποκράτους. 
.ὤθ----------- 

υθ’ 
/ 

᾿᾽Επὶ ὀστέου ψιλώσει ἐρυσίπελας. 

Ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ μάλιστα χφὴ προσυπακούευν τὸ 

κακόν οὐ γὰρ δὴ τοῦτόὸ γέ φησιν ὡς διὰ παντὸς ἢ ὡς τὸ 

πολὺ τοῖς ἐψιλωμένοις ὁστοῖς ομα σέλος ἐπιγίνεταυ. τούναγ-- 

τίον γὰρ πᾶν αληθές ἐστι, τῷ σπανίῳ ἔπεσθαι τοῖς οὕτω 

παθοῦσιν ὁὀστοῖς “ἐρυσίπελας" ᾽ἆλλ ὅτυ ΄μοχθ ηρόν ἐστυ σύμ- 

πτωμα» συγγυμνωῦένεος ὐσιοῦ τὴν πέριξ σάρκα φανῆναυ 

κατειλημµένην ἐρυσιπέλατο. 

, 
ὰα. 

᾿Επὶ ἐρυσιπέλατυ σηπεδων ἢ ἐκπύησις. 

αοουγα[Ι[μπιο Γοηρίῖς πο ἀεβρίεηῖία [οτι] ασ Ἠοο πποάο: 

οὗ οἰσίίία οοπυµίίο, αἳ ΤΡΙΙΟΣ Ῥε[πιπα {αροινει]ειιί]α 

Ίος Ιοσο [ογρεπίο Ηιρροογᾶίθ. 

Χοε. 

4ὐ ο[[ς πιάαείοπε εἰ’γ[γείας. 

Που ππακίπιο αΡρ]οχί{πηο πιαἶωπι Γαραπάἰεπάαπι ε{ἰ. 

Κοπ αΠίπα Ίιοο ἀῑοῖι Γεπιρετ αμί Ῥ]εγαππαο πας οµιρας 

ειγ[ιρε]αφ Γπρεχνεπῖγε; εοπγανίαπα  ΘΙΙΠ1 ΟΠΙΜΙΠΟ Ὑέεναπα 

εί, Ίία [οἶ]]οεί α[Γες[ῖ5 ο[ϊρας εΓγῃρε]α5 Ταγο {αρεινεμῖγεν 

{εά ρταάναπα ε[[ο [Υπιρίοπιᾶ, ο{[ε πηιμάαίο οὔσησαι οἱΙοΙΠΙ- 

βαπίεπι ου[ε[ῖαπι ετγβρε]αίε εοπ/[ρίο]. 

ΧΧ, 

4ὐ ειγ[ρείαιε γμιγεᾷο αμ [ρριγαιῖο πιαίμπε, 
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ιά. 0Παγξ, 1χ. [801. 809.] Γὰ. Ῥαῇ, σ, (318.) 1ρόδηλον δή που καὶ κατὰ τοῦτον τὸν λόγον ἐσεῖν, ὡς 
τοῖς κακοήθεσεν ἐρυσιπέλασιν ἐπιγίνεται ταῦτα. 

κα. 
. ὃν μ.- ] μά ο. «ο “ 5 σς / Ἔπὶ ἰσχυρῷ σφυγμῷ ἐν τοῖς ἕλκεσιν αἰμορθαγί). 

Ἐν τοῖς φλεγμαίνουσιν ἕλκεσιν ὁ σφυγμὸς γίνεται μὴ 
σερούσης τῆς ἐπικειμένης ταῖς ἀρτηρίαις σαρ- [ 302 ] κὸς 
τὴν πένωσιν αὐτῶν, ἀλλ᾽ ὀδυνωμένης, ὅταν ἐμπίπτωσιν αἷ- 
ται διαστελλομέναι. ἔστι γὼρ ὁ τοιοῦτος σφᾳφυγμὸς ὀδυνηρά 
τις αἴσθησις, ἓκ τῆς τῶν ἀρτηριῶν κινήσεως γινοµένη, ὧν 
οὐδὲ αἰσθανόμεθα τὴν ἀρχὴν, ἐν 7ὲ τῷ κατὼ φύσιν ἔχειν 
τὸ μόρια, διά τε τὸ τῆς ὁμιλίας αὐτῶν ἄλυπον καὶ διὰ τὴν 
εὑρυχωρίαν, ἐν ᾖ κινοῦνται. «φλεγμονὴν δὲ ἤ τε στενοχω- 
ρία καὶ τὸ τῆς διαθέσεως ὀδυνηρὸν αἴσθησιν ἀνιαρὸν ἐργά- 
έεται τοῖς κάµνουσιν, ἐκ τῆς κινήσεως τῶν ἀρτηριῶν, ἣν 
παλοτσιν οὐκ ἰατροὶ µόνον, ἀλλὰ καὶ πάντες ἄνθρωπου 
σφυγµόν. ἔοικε δὲ καὶ ἡ κίνησις αὕτη τῶν αρτηριών κατὰ 

Ἠαο Ρτο[εείο οἰίαπι οχαἰἶοπο οοη/α: πιαηρηῖς ετγ[- 
Ρὲ]α5 Ίβα [Ππρουγεπ]τ, 

ΧΧΙ. 
-ᾱ νε]επιεπίί ἵπ π[οεγίδιις ρι[{ω Λαεπιογγ]αρὶα πια). 

Ία α]οετίρις {πῃαπιπηα ἷς Ρι]{ας Πἱ οαγπο αγίεγῖϊς 1Π- 
ομπιρεπία ἱρίαταπι Πποἰιπι ἨΟΠ {ετεπίε, [εὰ ἀο]θπίε, «παπι 
ἀπ]αίαίαε «οποϊἀαπῖ, ΕΠ επίπι Πι]α5πποᾶί ρα][ας πιο]ε[ίαβ 
απ]άαπι [εη[ας εἰ ᾖο]ογ αγἰετίαγιαπι πποίῖοπο Γαοίή8, αιᾶς 
βἩ ΠπῆΙο παπι Ρρατίες [εοιπάμπι παϊαταπι Ἠαβεῦαπί, ποπ 
{επ [Πεβαιηας, {πι Ρτορίετ εαγαπι ν]εϊηῖαπι ἀο]ογε νασαηῖθπη, 
Δηβυ [ία εί α[εοίις ἀο]οτίβοις πιο]ε[ίαπι ]αθογαπιίθιις Γε- 
{απι εκ αγἰθχίαγΙΙΠΙ Υηοίπι Ιηνεμυηξ, αιεπα Πο [ο]Ηπι πηθ-- 
ἀῑοί, νοατια Θἰῖαπι ΟΠΙΠΘΘ Ἰοπιῖπες νοο]ίαπί,. Ῥοττο 18 
1Ρ[6 αγίογΙατΙΙΗΙ ΠΙΟΙΙ18 Ρετ ἴα]εο αΠεοίας αισετί νἱάείατ., 
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Γὰ, 0µατι. ΙΧ. [505.] ΓΕ. Θα, γ. (918.) 
τὰς τοιαύτας διαςέσεις αὐξάνεσθαι, ἐδείχδη γὰρ ἐν τοῖς 

τῶν φυσικών δυνάμεων ὑπομνήμασιν ὡς ἔσιι καὶ ἡ τῶν 
ἀλλοτρίων ἀποκριτικὴ µία τις ἐν αὐτοῖς δύναμις, ἥτις καὶ 

τοὺς κρισίµους ἑδρῶτας ἐργάζεται καὶ τὰς αἱμοθῥαγίας καὶ 

τὰς τῆς γοστρὸς ὑποχωρήσεις, ὅσα τὲ ἄλλα τοιαῦτα, κατὰ 

ταύτην οὖν τὴν δύναμιν ἐνίοτὲ σφοδρότερον 3 φύσις ἔνερ- 

γοῦσα μεγάλην τὲ ἅμα καὶ βίαιον ἐργάζεται τὴν Κίνησιν τῶν 

ἀρτηριῶν, ἐφιεμένη διώσασθαι τα λυποῦντα καὶ οὕτως ἐπι- 

φέρει τὰς αἱμυρῥαγίας. 

κβ.. 
3 ” .] 

᾿Επὶ ὀδύνη πολυχρονίη τῶν περὶ τὴν κοιλἰην ἐκπύησις. 

Είτε γὰρ ψύξις εἴθ ὅλως ἀνώμαλός τις εἴη δυσκρα- 

σία περὶ τὴν κοιλίαν εἴτδ πνεῦμα φυσῶδες εἴτε δριμύτης 

τις δακνώδης αδύνατον αὐτοῖς εἰς πολὺν ἐκταθῆναι χρὀνον 

ἁπάντων δεόντως περὶ τὸν κάµνοντα γιγνομένων. ἄναγκαῖον 

γὰρ τοῦτο προσυπακούειν ἐν ἅπασι τοῖς τοιούτοις λόγοις. 

ἹΝαπι ἵπ οοπιπιεηίαγ]]ς ἆε παἰατα]ῖρας {αειι]ίαίίδας ἀἆεπιοῃ- 

Πταϊαπι ε[ οπαπάαπι 1ρᾳ5 εἰἶαπι Ιπε[ε αἰεποταπι εχρι]- 

Ίτῖοεπι {αομ]ίαίεπι, αἴιαε εἰ [αάυτες ογ][]οος εἰ [αησαϊπ]8 

εγαρίϊοπες εἴ αἰνῖ ἀε]εοίίοπες εἰ ε]αςσπιοᾶϊ οείετα ΡΓοπιογεξ. 

Ἠαο Πίαππε {αου]ίαίε ποππιπαπαπι γεμεπιεπίϊας ασεῃς πα- 

τάτα εἴ πιασππα Επιαὶ εἰ νιο]επίαπι αΓΙΕΓΙΑΥΗΠΙ πποῖαπι 

εΠιοῖξ, αρρείεης απαε πιο]ε[ία {απί ἄερε]ετε, αἴᾳαο αῑα 

Ἰαεπιογτ]μαρίας Ιπγεβῖ!, 

ΧΧΠ. 

4 ἀϊμίιμγπο ψατείµπι αἰνίπαγιπι ἀοίογε /Γαρριταξίο. 

Φῖνε επῖπῃ Ῥετ[τ]ρετα[ῖο Πγο οπΙΠῖπο ΙΠαεηια]ῖ 4παε- 

ἅαπι Ιπίεπιρετίες οἶγοα γεπῖίτεπι {αεί [νε ἠΠαϊἴα]επίας 

ΓρΙτας βνε απλεάαπι ππογτάακ αοτιποπῖα, απο 1Π Ἰοησαπι 

Ρτοίταλαίαχ Ίεπρας Ποετὶ ΠΟΠ Ροίεβ, οπιηῖῦας αἆ αερτῖ 

ουΤαΠΠΟΠΕΠΙ ορροτίμπε σε[ῖ. Ἠοο επῖπι οπιηῖθας ε]ις- 

πηοςΙ οτα[Ιοπῖριφ [αραααϊπί ἀερεί. Ἠεί[αί ἐρίίαν αἀ]αο 
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ὑπολείπεταυ γοῦν ἔτι διὰ φλεγμονὴν χρονίζειν τὴν ὀδύνην, 

ἥτις ἐκπυήσει τῷ χρόνῳ δηλονότι μὴ φθάσαντιός γε ἀπο- 
Φανεῖν τοῦ ἀνθρώπου. καὶ γὰρ τοῦτο χρὴ προσυπακούειν 
ἐν τοῖς τοιούτοις λόγοις ἅπασιν. 

.}. 

᾿Επὶ ἀκράτῳ χωρήσει δυσεντερία. 

[508] ᾽4κρήτους ὑποχωρήσεις εἴωθεν ὀνομάξειν ὅ 
“Ἱπποκράτης τὰς ἁἀμίκτους ὑγρότητος ὑδατώδους, αὐτὸν 

µύνον ἐχούσας εἰλικρινῆ ὑπερχόμενον κάτω χυμὸν, εἴτε τὸν 
τῆς ἕανθῆς χολῆς είτε τὸν τῆς µελαίνης. Ὁαυμαστὲν οὖν 

οἰδὲν ἐπὶ ταῖς τοιαύταις ὑποχωρήσεσιν αἀναβρωῦθῆναί τυ 

τῶν ἐντέρωγ. 

κδ.. 

᾿Επὶ ὀστέου διακοπῇ παραφροσύνη, ἢν κενὲὸν λάβη. 

Ρτορίες ἸπΠαπιπιαίοπεπι ἀ4οἱογεπῃ ΠΙάΠΕΥΘ, «πας ΗΠΑ ΓΗΠΙ 

π[ῃαπιπιαΙο [αρριυταρίξ ἰεπιροτῖς Γραίίο, πα Ἠοπῖπεπα 

ΠΙΟΤ9 Ῥγαετϊῖρίαί. ὨἘτεπίπι Ἰοο ᾳποφαθ ἵπ οπιπῖρας Ταμβας 

οταἱΙοπίρις Γαρρ]εγε οροσἰεί. 

ΧΧΙΙΠ. 

4 βπεεγα ἀε]εοείοιιε ἀγ/επιεγία. 

Θίποεγας ἀε]εοίῖοπες ποπιῖπατο οοπ{αενΙέ Ηιρροογαίες 

Ὠπ]]1 αφιιοίαε Ἠιαπα]ζ ία Ρρεγπαϊχῖας, Ύ4αε [ο]απι εὐπα ρα- 

γαπα εἳ Ππιρ]ίοεπι Ἠαππογεπα [ογή μπας αμ Ῥρες ΙΠ[εγίογα 

ἀε]οίίαν, [να 16 Πἱ Ὀ]ϊς Πανα [νε αἴτα. Πίαφαο πηῖγαπι 

ΠΟΠ. ε{ἰ, Π Ρος ἴα]εν ἀε]εσίίοπεδ αἰᾳμᾶ ραῖς Ππίε[ίποτιαπι 

ετοάα{ασ. 

ΧΧΙΥ. 

«4ὖ ο[[ς ρειΓεειίοπε ἀείγίωπα, [ῖ αἆ ναοµιίπι 1[φιε γει- 

υα[εγῖῖ. 

"ο - - 
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᾽Ἠπὶ τοῦ καιὰ τὴν κεφαλὴν ὀστέου δήλονότο διακο-- 

πέντος οὐχ ἁπλῶς οὐδ᾽ ὡς ἔτυχΣ», αλλὰ µέχρι τῆς ἐντὸς 

ἐπιφανείας, ἣν ος ο, τὸν ἐγκέφαλον ἐνθεγοκα κενὴ 

χώρα, παραφροσύνη γίνεταυ᾽ πλησιάξει γαρ ἤδη τὸ πάθηµα 

ταῖς μήνιγξι καὶ τῷ ἐγκεφόλφ. 4{αρινος δὲ οὐκ οἵδ' ὕπως. 

ἐδίᾳ μὲν ἀναγινώσκειν αξιοῖ τὸ ἐπὶ ὀστέου διακοπῆ παρα- 

φροσύνη. ἐδίᾳ δὲ αὖθις ἀρχὴν ἀφορισμοῦ δευτέρου ποιεῖ- 

ται, τὸ ἢν κενεὸν λάβη, προστφβεἰς αὐτῷ τὸ ἔκ Φαρµακο--- 

ποσίης σπασμὸς, οὕτως ὡς ὕλος ἀφορισμὸς τοιοῦτος γένη- 

ται" ἠν κεγεὺν λαβῃ. ἐκ φαρμακοποσίης σπασμὸς, θανατώ- 

δες, εἰκότως Ττὲ γάρ πμ εἰρῆσθαυ τοῦτο. τὸν γὰρ ἐπὲ 

πἐνώσει γιιόμενον σπασμὸν αξὶ μέμφεσθαν τὸν /πποκράτην. 

αλλὼ τοῦτο μὲν αὐτὸ καλώς εἶπεν ὁ Ἀ/αρίνος, ὡς ὁ διὰ 

πένωσιν ἄμεερον γινόμενος σπασμὀς » ὀλέθριόν ἐστιν. οὕτω 

γοῦν καὶ ὁ ἐκ φαρμακοποσίης ὀλέθριος γίνεται τὸ φβό- 

ον ὃ᾽ οὖκ αἰσθάνεται λόγον ἐργαξόμενου ψευδῆ: τὸ γὰρ 

ἐπὶ ὀστέου διακοπῇ τὴν παραφροσύνην ολοι προφανώς 

φεῦδός ἐστιν. οὔτξ γὰρ καὶ ἄλλο τυ τῶν ὐστῶν οὔτὲ κατὰ 

Τεβρίεπίῖα Πἲ ο[[α οαρ11ῖ5 π πΙ ΓΗ Ρετ[εοίο Πο Πππι- 

ΡΙοιίεγ πεφε ια {ους ἰα]εγίε αἆ ἀπίετίογεπι πίαιιε {1ρεΓ- 

Ποΐεπι, 4α8πι Υᾶσιιις εχοὶρίί Ίοςᾳθ, οεΓΕΡΓΙΙΠΙ οοΠΙΙΠεΠΒ, 

Ίαπι οπίπι αΠεοίίο πιεπιθταπῖ5 εί οεγοῦτο αἀ]ασεί. Αἴ γετο 

Ματίπας πε[οίο 4ἱΟ  πιοάο [εογ[ιπι Ἰ]]αὰ Ἰεσεπάιππι ε[[ε 

οεπ{[εί: αὖ ο[[ς ρει[εειῖοπε ἀε[ιριεπιία. Ώειπάε α]ἰετ]άβ 

αρλογί [πι] Γεοτ[απι Γαοἳί ρυ]ποΙρ]απα: [ τ αμ[φιε νασμπα ρεῖ-- 

να[ετιῖς Ίοο 1ΡΙ αἀάῑίο: α πιεζἰοαπιεπεὶ ροτῖοπε εοπυιί[τος 

τί ἰοίας αρ]ιογ1[πιας Πί μι]αδπιοςῖ, [ αἆ ναεμιπι ρτεπεπαεγῖε 

α πιεάἰσαππεπεί μοιίοπε εοπρμ[[ζο, ἰειαί[ε. Παπο εἰειῖπι Ιεοί[]ο- 

πεπι 1παιί ταἰ1οΏ] εοπ/[οπίαπθεαπι ε[ο, Α ναοπαϊῖοπε ππ]- 

άεπι Ρανίαπη εοπν]{Ποπεπα Γεπιρες ἀἁαιπηαί Ηιρρουγαἰες, γε-- 

τάπη μου 1ρ[απι τασίθ ααἴά επι Ναν]πα5, {αοίαπι αὐ Ιπιπιοάεταία 

παμαἰίοπα εοπνι][Ποπεπι Ρροεγηἰοίο[απι ε[ζε ρτοἰι]. Ρίο εἴ 

οροτία εκ Ρ]αγπιαοί Ροΐῖοπε εοπνι][ίο {μετ εχ](]α]ῖ. ΛΕ 

ποπ απἰπιαἀ ναί, αρλοτί [παπα Ργίογεπα {α]11πη εΠιοεετε. ΑΡ 

ο[ῖ επῖπι Ρρογ[οσῖοπα ἀεβρίεπίῖαπι Πετί πηαη]{ε[ιο [αἱ Γαπι 

εἴι. Νεα επἰπῃ 41ο αοάαπι ο[[ε πεφιο οεγεῦτιπι οταΠ]ο 
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τῆς κεφαλῆς ἔπεται τῇ διακοπῇ παραφροσύνη, πρὶν ἐπὶ 

τας μήνιγγας ἐξικέσθαι τὸ πάθος. 

κε. 

(919) "Ἐκ φαρµακοποσίης σπασμὸς θανατῶδες. 

[504] Φαρμακοποσίας καὶ φαρμακείας ἰδίως εἴωθεν 

ὁ "Ιπποκράτης ὀνομάδειν τὰς τῶν καθαιρόντων φαρµακείας 

µόνον. ὅτι ὃ ἐπὶ τούτοις ἀμέτρως κενώσασι σπασμὸς ἔπι- 

γινόµενος ὀλέθριόν ἐστιν, εἴ τις µέμνηταυ τῶν ἤδη πολλά- 

κι εἰρημένων οὐκ ἀγνοςῖ, 

κξ.. 

᾿Επὶ ὀδύνῃ ἰσχυρῇ τῶν περὶ τὴν ποιλίην ἀκρωτηρίων ψύ- 

Ἑι κακόνε 

Γίνεται μὲν ὡς καὶ πρὀσθεν ἐρῥέθη καὶ διὼ μέγεθος 

φλεγμονῆς σπλάγχνων ἡ τῶν ἀκρωτηρίων ψύδιο. γίνεται δὲ 

{εσεπίο Ῥεγ[εοίο, ἀε]ταίο ῥχῖις Γεφαίέας κο, αἆ πιεπίῃ- 

βα5 αΠεοίῖο ΡεγνεπεΓΙ!, 

ΧΧΥ, 

4 πιεάιεατπεπεῖ Ροξίοπε εοπυµἰ[ο {εία[ε. 

Ῥ]ιαγπιασορο[ίας εἵ ῬΠαχπιαοία Ρεοπ]ανῖς Ἡ[ρρουσταίαφ 

1ηο5 αρρε]]απάϊ εα5 ἀαπίαχαί Ῥο[οήεθ, α1ῑάε Ριγραπίίρας 

εοπ/[ιαπί πιεάΙοαπιεπίῖ,. Όμοά ααἴειῃ 115 Ύπάπιπ 1πΙπποᾷε- 

γα[ῖπφ ΥαομανεγῖηΕ, [αρεγνεπίεπθ οοπνα][ο Πί Ρεγη]οῖοία, 

Γ φπῖφ εογαπι πιμ]οίίε ἃ ΠοΡί Ρρτοπιμ]βαίογιπα πιεπιῖηθ- 

τν ΟΠ 1ΡΠΟΣΑΙ. 

ΧΧγΥΙ. 

4 υε]επιεπεὶ ρατείμτα αἶνϊπατμια ἁοίογε εχΙγεΠΙΟΥΙΤΙ γε[τί-- 

βεταιιο ππαἰμπι, 

Εκχίτεπιαγαπι οογροσῖθ ρατάμπα τε[]ρετα[]ο Πέ, αππεπῃ- 

αἁπιοάππα εἰ [αρτα ἀῑοίαπι ε[ὲ, ἴαπα Ρτορίες ἹπΠαπιπιβ1όμῖ5 
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καὶ δια ἁαφμκζνν ἢ τὸ σβέννυσθαι τὴν έμφυτον Θερμα- 

σίαν- ἢ τὸ πνίγεσθαι διὸ πλῆθος καὶ μάλισθ᾽ ὕταν ψυ- 

χρὸν εἴη. οκον δὲ καὶ διὼ ὀδίνην ἰσχυρὼν ἐν τοῖς ας 

σοις τοῦ σώματος ὑπάρχουσαν, δὲ ἣν συστέλλεται μὲν ἡ 

κ εἰς ἑαυτὴν, ἔπεται ὃ᾽ αὐτῇ καὶ τὸ αἷμα καταλεῖπον 

οὐ μόνον τὰ ἀκρωτήρια τοῦ σώματοο, οἷον πόδας. καὶκεῖρας 

καὶ κεφαλὴν, ἀλλὰ καὶ σύμπαν τὸ δέρµα. μερικὴν οὖν τινα 

αἰτίαν εἴρηκε ὁ πποκράτης ἐν τῷδε τῷ λόγῳ, ψύξεως 

ἀκρωπηρίων, ὥσπερ καὶ κατ ἄλλους πολλοὺς ἐδείχόη λόγους 

τοῦτο πράστων, καὶ θαυμαστὸν οὐδέν ἐστι τὸν ἐξευρίσκοντα 

μμ πολλὰ μὴ πάντων ὁμοῦ τὴν εὔρεσιν, αλλ ἑκάστου 

κατὰ µέρος ποιξῖσθαο. ) 

ή 

κοτ. 

}υγαικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ τεινεσμὸθ ἐπιγνόμενον ἐκτρῶσαι 

ποίξευ. 

ν[οοταπη ππαση{ειάίποπα {μαι οἨ απ]πή ἀο[οοίαπι {ηπι φαοὰ 

σαἱος παϊῖνα οχΠἰηριαίας ααἲ πα]λΠπόάιπες Ρταε[εγίῖπι {4 

{γ]σίάα Παοσίί, ΓαΠοσσίατ. ΕΙ εἴῖαπι ρτορίεΥ νε]επιεηίεπα 

; ἀο]ογεπα εἴ Πιεάῖαδ οοτροτῖδ ρατίες οεςὐραη{ε. οῦ φπεπι 

παΐυγα 1π [ε 1ρ[ αι οοπἰταΒ{ ας αἴααθο 1Πίγο [ε γεοῖρῖῖ, εᾶπι-- 

αππε [δηίαχ [αηραῖδ, Που [ο]απι ϱΧίΓΕΠΙᾶ5 οοτρογ]5 ρατίεδ 

ἀε[εγεμς, νε]υῖῖ Ρεάος, παπα εἰ οαραῖ, [εά εἴαπι ομίεπι 

πηϊνονίαπι.  Ρατιϊει]ατεπα Ιδίίατ απαπάαπι Ἠοο ἀρμοχί[σηο 

ἩιρροογαίεΒ οαμίαπι αἰἰταλί {Πρβογῖ5 ραγίῖαπα ΓΗππιπαΓαπα, 

απεπιαάπιοάυπα 1π αἰς ᾳποσιθ πηι]115 Ρ]ασιιῖ Ίου Ίρ[ωπα 

{οε][ζο ο[επάίπια. ἈΝθεαα(ΔΙΙ Ύεγο παῖγαπι ε, οπΙ ρτῖ- 

πωας πηπ]ία. αἀπνοπῖῖτ, εααι ποπ οπαμάμπι Επι], Γεὰ ομ]α8- 

ᾳπο Πρὶ]]αἰῖπα Ιπνοπίίοπεπι {εοΙ[]ο, 

ΧΧΥΙΠ. 

ΤΗμ]ίετί ιµίεγο φεγεπεὶ [ (επε[πιις οὐογίαίμτ, αὐογίιυ ε[τοιε, 
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ιβ το υσμαο απευθυσμένον ἔντερον ὁ Ὀνεθνος 

γίνεται τὴν αὐτὴν ἔχων αἰτίαν τὲ καὶ διάθεσιν, ἣν ἐν ταῖς 

δυσεντερίαις λαμβάνει τῶν ἄλλων τι τῶν ὑπερκειμένων ἐντέ- 

θων. ὠνομάσθαι δὲ τὸ πάθος ἀπὸ τῆς [805] τάσεώς φασι 

τῆς γινοµένης κατ αὐτὴν, δι ἣν καὶ προθυμούμενοι σφο- 

ὁρῶς αποπατεῖν ἐξανίστανταυ συνεχῶς,. διὰ τὴν τοιαύτήν 

οὖν ἔντασίν τε καὶ κακοπάθειαν τό τ ἄλλο πᾶν σώμα κά- 

µνευ καὶ μάλιστα πάντων ἡ μήτρα, συμψυὴς οὖσα τῷ ἄπευ- 
Φυσμένῳ.  Βαυμαστιὸν ὃ᾽ ουδὲν ἐπὶ σφοδραῖς τε καὶ συνὲ- 

χίσιν ἐξαναστασεσι καὶ τάσεσι ἐκτιτρώσκεσθαι τὸ κυούμξνον, 

ὅτε καὶ ἐπὶ ταῖς ἄλλαις σφοδραῖς του κινήσεσιν ἡἢ) ὀδύναις 

τῆς κυούσης ἐκτιτρώσκεσθαι πέφυκεν. 

αν 

3Ο τς ἂν ὁστεὸν ἢ χόνδρος ἢ νεῦρον ἀποκοπῆ ἐν τῷ σώ- 
µατι οὔτε αὔξεται οὔτε συμφύεταν, 

Τομο[ηιις πι 1Η γοοίο Ιπίο[Ιπο γοσαίο, οαπάσπι οἱ 

αι[απῃ 6ἱ ἀΠεοίίοπεπι αθομς, ϱάαπι Ρεγ αγ [επίεγίας Γι[-- 

οἱρῖί α11ογί1ΠΙ μι αης ἠωροιίοίστι Ἱπίθ[Ιποταπ.  Ηαπο 

αυ οΠα α[Γεοίαπι απὸ τῆς τάσεως, μοο ο[ί α οοπ{εμί]οπο αἲ 

εα θα 1ρ[ο Πί οοΠΙεΠΙΙοΠς Ποπ]πατΙ Ριο{εγταπῖ, αι 

Ύπππη ανα [οἱνεγο νε]μοιποπίος πΙαπίας, ΟΥΕΡΥΟ εΧΡρΙΣ- 

σαπίι. Τα αρίίατ οοπἰεπίῖοπθ 4ο πιο]είία [ο]]οιίαίίοπα 

αππα ἴοίαπι οοχρα5 {μπι Ῥγας οεἰεγῖς πετ τεοίο Ἱπίε- 

[πο οοα]ε[οσπς Ἰαμοναί. ἸΝ] ααἰσεπι ποῖγαπα ει Ρος νε- 

Ἰμειπεπίες αο {γοηιιεηίες εχ[αχΓοσίῖοιος 6{ οοπ[ετι{]οι65 ο0ΙΙ-- 

εερίαπι αὐοτίγὶ Ύυμπα εἰ ῥρτορίεγ αἶίας νεμεπιεηίεδ [ινα 

ΠΠΟΙΙΟΠ68 [νε ῥαγίμς ἀο]ογες ρταγίάαο [οἰεαπί αὐοτίίχο, 

ΧΧΥΗΙ. 

Ο0 φιοάειπφιιε ρετ[εοξμα Γιοτίϊ αμὲ οατίιίασο αμὲ πεγυµς, 

πεφµε αιβείιμγ πεφιθ οοαίε[οἰε. 
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Καὶ οὗτος ὁ ἀφορισμὸς ἔμπροσθεν ἤδη βρηκα. κατὰ 

τήνδε τὴν λέξιν. επὴν διακοπῇ ὀστέον ἢ χόνδρος ἡ νεῦρον 

ἢ γνάθου τὸ λἐπτὸν ἡἢὴ ἀκροπόσθίη, οὔτε αἴξεται οὔτε συµ- 

φύεται, καὶ ἐφθάσαμεν αὐτὸν ἐξηγήσασθαι. μετὰ τὸ ἕκτον 
.. ΄ 

υπύόμγ1μα. 

κ. 

Ι1ν ὑπὸ λευκοῦ μάνα, ἐχομένω διάθδῥοια ' ἐσχυρὴ ἐπιγέ- 

νήται, λύει τὴν νοῦσον. 

- »” 3 ” 3 ΄ 

Σύνηθές ἐστι τοῖς ἄλλοις ἰἑατροῖς ὀνομαξειν τιγὰ λευ- 

μον 19εβὸΝ. ᾖγουν ὡς καὶ πελιὸνοῦ τινος φλέγμα- 
- ΄ ς ΄ 3 

τος ἢ ὡς κατὼ μὲν τὸν ἑαυτοῦ λόγον ὑπάρχοντος αξὶ λέυ- 

κοῦ., δὲ ἐπιμιξίαν δὲ τινα τῶν ἄλλων χυμῶν μεταβάλλοντος 
νο 5 ᾿ - , ͵ ο Ἡ μις ” ” ν 3 

τὸ ἀκριῤὲς τῆς χρύας.. δύναται δὲ καὶ ὡς ἐν τῷ περὶ ἄρ- 
, 3 3 « πα ο 3 ε . 

Όρων ἐγραψε"  σπόνδυλου ὁ οἳ κατα ῥάΧιν οὐχ ως οὐ 

ὄντων τῶν σπονδύλων ἐεεροον διοριζόµενος, αλλ’ ἁπλῃ «-ψά 

Ἁϊτηαό Πϊὸ ορ]λοξ][ηις [αργα Ίαση Γοπρίας εί Ἠ]8 νετ- 

Ρίς: αυ 08 Ῥεν [εστι Γαεγ]ξ  απί οαβΙΙ]άΡο απί πεγνα8 

αυτ ερ]ς σεῖιας Ρατήσα]α΄ 8 Ῥγάσριι απη ; πεσιε αισε[οῖῖ 

πεφιέ οοα]ε[αῖἩ, ἄίηαε΄ Ἰρίαπι εκρ]ίσαχο Γεχίο οοππεηΙαγίο 

ΡγαεοΙάΙπλ!15. 

ΧΧΙΧ. 

δί αἶδα] ρέμα. Πεέίεμιο: ῬΠδηήεα ο Ἰμοδεᾶαι, ΤΟΤΕ: 

ζι1ι [οἰντε. 

ΑΠ αποφ8σί πιεβ]οῖς' ουηΓαεἴαπὰ εβ. απεπᾶ σπα Ἡγάεγαπα 

16εποοβΏ]ερπιά [ἴοτα Γεια αἱραπι ρΠπήίαπα αβρρε]]ατε απἲ οετία 

ααοά ᾿εχῖβαι εἴῖαπι Πν]άσ Ππαθά αι Ρα ία ααἲ Γαἳ απἴάεπι 

Ταίοις Ῥεγρείάο Πἱ αρα, Γεὰ Ῥτορίες απογαπάαιι αἱ1σγάπα 

Ἱπιοτίπι πΙκΙΙοπεΙα γεγαπι΄ βποεταπιηθ «οἸογεπα Ππηπίαξ, 

Ῥοἱεβ «εἴῖαπι, αιπιεπιαάπιοᾶα ἸἨμτο 4ε αγοι]ή ΓοπΙρβί, 

οαε ἵπὶ [ρῖπα [ωπε φεγίεθγαεν ποια φαί ἵαπηιαια Πηῖ αβῖ 

νογίεμτας ἀ[Πίησααί, Γεὰ Ππιρ]ϊιοὶ αἀ]εοίίοπε αἰαίαχ, [1ο Ίου 



428 ΙΙΠΗΠΠΟΝΡΗΤΟΙΣ 4{ΦΟΡΙΣΠΜΟΙ 

Εά. Οµαχ!. ΙΧ. Γὅ05. 3061 ; Εὰ, Ῥα[. Υ. (219. 0) 
θήκη χρθώμένος, οὕτως κανταῦθα λωρὶς αροα τὴν 

προσθήκην τοῦ λευκοῦ πεποιῆσθαι, τὸ δ᾽ ὑπὸ διαθῥοίας 

ἰσχυρᾶς ἢ χρονίας, ἑκατέρως γὰρ γράφεται, λύεσθαι τὴν 
- - / Δ », 

τοῦ λευκοῦ φλέγματος πλεονεξίαν κοινὸν καὶ πρὸς ἄλλα πολλὰ 
τῶν οὕτως εἰρημένων αὐτῷ. 

1, 

[506] ᾿Οκόσοισιν ἀφρώδεα τὼ ὑποχωρήματα ἐν τῇσι διαζ- 
ῥοίησι, τουτέοισιν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς φλέγμα καταρῥεῖ. 

. η .”, ” ῃ ᾽ λ ” 
«4διορίστως εἴρηται τοῦτο, γένοιτο μὲν γὰρ ἄν ποτὲ 

τὸ διαχωρούμενον ἀφρῶδες, ἐκ τῆς κεφαλῆς ἐπιῤῥέοντος 

{γροῦ πνευµατωδους εἰς τὴν γαστέρα" ῄήένόιτο ὃ᾽ ἄν ποτδ. 
παὶ τῶν εἰς αὐτὴν καθηκόντων ἀγγείων ἐκχεύνεων  αὐτό. 

συδταίη ὃ᾽ ἂν ἐνίοτε καὶ κατὰ Χὴν γαστέρα, μίαν μὲν ὡς 
ἂν εἴποι τις, ἔχον αἰτίαν σὐνεκτικὴν, ὅπως ἂν ἐκαρίνηταί 

τε καὶ γένήηταν, προηγουµένας δὲ πλείους. ἐστι δὲ ἡ συνεκιικὴ 

τοῦ τοιούτου φλέγματος αἰτία πνεῦμα φυσώδες ἐν τῇ πρὸς 

ᾳποφαθ6 Ίοσο αΡίαιιε τεῖ ἀῑβιποίίοπε αἰρῖ αΠ]εοίίοπεπι {ε- 

οἴ{Τε, :ἶαπι νεο α {ογ γεὶ ἀἰαίατπα ἀἴαττλοεα, αἰχοφιθ 

επῖπι  Ππιοάο [οπΙβ1ίαγ αἶμας Ρϊιπίαε [οἱνί τεάιπζαπίῖαπι 

οΟΙΠΙΗΙΙΠΕ ε[ι οµπα α]ιῖ5 εἰῖαπι πω] 4παε Ππίες αἲ 1ρ[ο 

ἀῑοία [πηί. δ 

ΧΧΧ, 

Ομίδις ρετ. αἰυί ρτο]ωνία [ρωππο[αε [ιωιέ Αφ ςΗβΕ ΛΙ ας α 

εαρίεε ρἰεμία ἀε[ιῖε. 

Εἶαπί επῖπι α]ᾳιπαπάο αἰνί, εχογεπιεπία Γραπιοία, Πα-- 

{π]επίο ἨΠΠΙοτΘ. εΧ οαρίίε αἆ νεηίτεπι ἀεβῄαεπίο, Ἠοο Ἱπ- 

ἀϊ[ποίε ἀῑοίαπι εΠ. Επί Ππίεγάσπι εἰ ναί αἆ Ἱρ[απι 

Ρουγεοίῖ5 αι εβαπάεπρας. Οροτίαπίας εἰῖαπι Ἱπίετά παπι 

ἵπ ἀρίο νεπίτο πίσαπαν Ῥτουί οωΙσρίαπα ἀῑκειτε, οαίαπα 

οοπΊπεηδ, αποπιοάοξιπηιε εκεεγπαπίας αιπί Παπ, απίε- 

εεἀεπίεδ νετο ῥρ]αγεδ. ΕΠ απίεπι: Ἠα]ας Γραπιοίαε Ρϊπ]ίας 

οαυία οομΙπεηθ Παἰπ]επίας Γριπίαςδ, αυῖ, ἀάπι ἸἨἉμπιουί 
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ὑγρότητα μίξει σφοδρᾷ καὶ ἀνωμάλῳ κινήσει κἐχρηµένον, 
ὡς αὐτό τε Όραυσθήναι καὶ τὸ φλέγμα θραῦσαι κατὰ πολλὰ 
καὶ σμικρὰ μόρια. τῆς δὲ τοιαύτης αὐτῷ κινίσεως ἤ τὰ 
οἰκεία φύσις αἰτία κα ποτε καὶ πλῆθος θερμασίας. οὕτως 

γοῦν ἐπί τε τῶν ἑψημένων ἀφρὸς ὁρᾶταιυ καὶ μάλισθ᾽ ὅταν 
ᾖ γλίσχρα τὴν φύσιν, ἔν τὲ τῇ Θαλάττῃ κατὼ τὰς βιαίας 

τῶν ἀνέμων ἐμβολάς. ὅσοι δὲ ἡγοῦνταν διὼ τοῦ πνεύμονος 

εἰς τὴν γαστέρα τὴν ὁδοιπορίαν γίνεσθαι τῷ φλέγματι καὶ 

διὰ τοῦτο αφρώδες αὐτὸ φαίνεσθαι, οὐκ οἶδα τέ φήσουσιν 
ἐπὶ τῶν ἀπὸ κεφαλῆς σαφώς εἰς πνεύμονα ῥευματιξομένων. 

ἐχρῆν μὲν γὰρ αὐτοὺς ἄφρώδη διαχωρεῖν. οἳ ὃ᾽ οὔτε δια- 
χωροῦσιν οὔτε αναβήτιουσιν ἀφρώδη, καίτου πολλάκις ἔναρ- 

7ῶς αἱ τραχεῖαι κατὰ σπλάγχνον ἀριηρίαι πλήρεις εἰσὶ 

τοῦ καταθῥέοντος ἐκ τῆς κεφαλῆς, ὃ πεφθὲν μὲν ἀναπτύε- 
ται πύῳφ παραπλήσιον, αφρώδες ὃ᾽ οὐ γίνεται. ἀλλ οὐδ᾽ 

αἷμα διὰ παντὸς αφρῶδες αναπτύουσιν ἐκ πνεύμονοςο, ἐοι- 

κεν οὖν ὅταν ἐξ αὐτῆς τοῦ σπλάγχνου τῆς ἰδίας οὐσίας 

οοπιπη][εείασς, γε]μεπιεπ!ί εἰ ΙππεηπαδΙ]Ι πιοίῖοπο Πα ΠΗΗΣ, 

η εἰ 1ρ[ε ἀἰτιπυραίατ εἰ ΡΙΠ(ο[απι τε[γἰπραίατ εἰ ἵπ πιι]-- 

ἴας 8ο ῥ81νᾶς Ρρατίε οοπιπ]παί. Ε]αςπιοάϊ γεγο Ππιοῖας 

Τρία οαυ[α ε[ὶ μπα Ῥγορτία παίπτα ἔππι ποππαπ(ιᾶπι εἰῖατι 

εα]οτῖς οορία, Φίο επῖπι εἰ {π 15 πα εἰἰκαπίατ, ας Πιᾶ- 

“πίπιε Π Ἰοπία 4ο νἱ[οίζα ππίπτα Γαογίπε οἱ ἵπ πιαγὶ Ρεσ νίο- 

Ἰεπίος γεη[οταπα Ἱππρείμφ [ρωπια οπ[ρἰοϊέαγ,. Ῥοστο ηαῖ 

Ῥ]ϊπ]ίας νῖααι αἱ ἱταπβίαπι ἵπ γεπίγεπι ρει ρι]πιοπεπα Πεγί 

ατρηγαπίατ, αίᾳπε 16ο Ίρ[απι 8ΡΡΩΤεΓε [ρμπποίαπι, αιιῖἆ 

4ε 15 ααἱ ἵπ οαρ]ο ἵπ ρΗἵπιοπεπι τΠειμπια(Ι[ππο ἄρετία 

Ἰαροταπί ἀῑοίατϊ Ππί Ποπ νΙάεο, Όροτίεραί Πᾳαἰάθιη ἵπ 

Τρί αἰνί εχοτεπιεπία [ρηπιο[α ε[[ε. Ύετωπι Ἠϊ πεφια {ριι- 

πηο[α ἀε]ιοίαπί πθηιε εκιμ[Παπί, θἴίαπα [Π Γπερο πιαπὶ{ε[ίο 

3ἴρεναο ρι]πιοπῖς χίεγίαε εο αυ] α οδρῖίε ἀεβαχῖί Ἠαππογθ 

ορρ]είαε {ΠΙ, απὶ οοποοοίας ριγί φπἰἆεπι [111] εχ/[ριωίατ, 

Γραπιο[ας αμίεπι πειαᾳµαπα εναᾶ!, Οπίπ πο [αησαϊηθπι 

απϊάεπι [ράπιο[απη εΧ ΡΙΙπΙοπο [επιρεγ εχίραµπε. Ὑἱάείαχ 

Ταπο απαπι ἆε 1ρ[α ρχορτία νοειί Γ[αβ[απίία ααἱἆφασπι 

σΛΔΙΕΝῦΦ ΤΟΜ. ΧΥΙΙΙ. ] 
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συναναφέρηταί τυ ἀφρῶδες γίνεσθαι τὸ αἷμα. πτύουσί γε 
μὴν καὶ οἱ πλευριτικοί ποτε τὸ ἀφρῶώδες, ἔτι τὲ σπανιώτε- 
ϱον αὐτῶν μᾶλλον οἱ περιπνευμονικοί. Ὀερμασίας δέ µου 
δοκεῖ ἀκράτου τὲ καὶ πυρώδους Ἠἠθροισμένης ἐν. τοῖς πά- 

σχουσυ μορίοιο. εἰ δὲ τὸ καταθῥέον ἐκ τῆς κεφαλῆς εἰς 

τὰς τραχείας αρτηρίας τοῦ πνεύµονος, ὡς ἔνιοί φασι,  διεξέρ-- 

χειαυ κατω, πρώιον μὲν εἰς τὰς τῆς καρδίας κοιλίας αὐτὸ 

παραγίνεσθαν δεῄσει, μετὰ δὲ τοῦτο δυοῖν Θάτερον, του 

διὼ τῆς κοίλης φλεβὸς εἰς μὲν τὰ κυρτὰ τοῦ ἥπαιος πρῶ- 
τον, εἴτα ἐκεῖθεν εἰς τὰ σιμὰὼ καὶ οὕτως δια [307] τῶν 

πυλῶν εἰς τὰς τῶν ἐντέρων ἕλικας, ἢ πρώτον μὲν εἰς τὴν 

μεγάλην ἀρτηρίαν, εἶθ) οὕτως εἰς τὴν τοῦ µεσεντέρίου. καὶ 
πὼς ἂν ἔτι µένειν ἀφρῶδες ἀναμιχθέν τὲ τῷ αἵματι καὶ 

τοσαύτας ὑιεξελθὸν ἅμα αὐτῷ φλέβας. 

κα. 
“Οκόσοσυ πυρέσσουσιν ἐν τοῖσιν οὔροισι κριμνώδεες αἳ ὑπο- 

στάσιες γίνονται, μακρὴν τὴν ἀθῥωστίην σηµαίνουσο. 

Ὥπα ε[οτίαν, [αηραῖφ ε[ε Γραπιο[ας. ὁῬ]ειγ]τοὶ ἵαπιθη ἵπ- 

ἴετάιιπι εἰῖαπι Εραπιοί[απι. εχ[ρυμηῖ, αἴᾳαε 6 1ρ[5 πιμ]1ο 

γαγία5 ρεν]ρπειιπιοπῖοί, σαἱοτο [ο]]]σαί, αἱ πμ νιἀείαν, 

Ἰπίεπρεγαίο αἴιιε Ίσπεο ἵπ ραγαῦας αΠεοίῖδ οο]]εοίο. Ἔοχκο 

{. αιιοἆά ε οαρῖίε ἀε[ιί ἵπ α[ρεγας Ῥα]αιο18. αγίθγ]ας ἆθοι- 

[απα, ταἳ ΠΟΠΗΠΙΗ νοἱαπ!, αἆ [εάεπι Ρειπιεαί; ῥΥΙΠΛΙΙΠΗ 1 

νεη]ομ]οδ ουχάῖ ἀρ[απι ἀενεπίγα ορογιεΡῖί; ἀε]πάε εκ 

ἀπαρις αἰίεγαπα νίαια Ῥογδεγτε αἱ ΡΕΙΠΙΠΠΑ Ῥες νεμᾶμι οᾱ- 

Υᾶπι αἆ ]εοοτῖς οἴρρα; πάει αἆ βπια ἀε[εντὶ αἴηιιε τα 

Ῥεχς Ροτίας 1π Ἱπίοβίποταπι [ρῖτας Ῥρεινεπίχες απί Ῥτίπηυ Πα 

απάθεια 1 ἹπασπαΠι ατίεγίαπι, ἀεϊμᾶε [Πο Ιπ 64Π1 146 Πῃ6-- 

Γοπ[ετίαπι ρεγτορίαί. Ὑεταπα φποπιοᾷο τῬῖ εἰ [αησαῖπε {4 

Ῥευπιϊχίαπα εἲ πα ο πι 6ο ἴοί νεα ρεχνα[εχιί, {ρμπιο- 

{απ οΙαΏιη Τη. πιαηθαῖ, 

ΧΧΣΧΙ. 

Φιῖδις Γεῦγίοιεαπιίδιις ἵπ αγ 1ηῖς /Γεάἰηπειιία ογα[[ιοΥετα Γατί- 

πατῃ γε[εγεπεία οὐ ογίιπίμγν ἰοπῤΗῖα ἸπΟΓὂιπι [Πμοπίβεαηε. 
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(350) λΚαὶ οὗτος ὁ λόγος διορισθεὶς αληθὴς γίνεται 

μαρτυρούμενος ὑπὸ τῆς πείρας. ὀλέθρια μὲν γάρ ἐστι τα 

' κριμνώδη τῶν οὔρων, κάν τῷ προγνωστικῷ λέλεκται καὶ 
φθάνουσιν ἀποθνήσκειν οἱ πλεῖστοι πρὶν χρονίσαι τὴν νό- 

σον. ὕὅσοι ὃ᾽ ἐξ αὐτῶν ἐσώθησαν, ἐχρόνισαν οὗτοι πάντες, 

ως ἂν πολλῆς τῆς πέψεως δεοµένης τῆς διαθέσεως, ἐφ' ᾗ 
: - γ 2 - ., ο 3 . 3 ο. 

τὸ τοιοῦτον οὔρον οὐροῦσιν. εἴρηται ὃ᾽ ἡμῖν ἐν τοῖς πξρι 
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κρίσεων ὑπὲρ ἁπάντων οὔρων ἐπὶ πλέον ἕν γε μὴν ταῖς 
ἐπιδημίαις. ἀρκέσει γάρ µοι διοῖν ἀθῥωστοιν μνημονεῖσαι, 

κατὰ μὲν τὸ πρῶτον τοῦ μετὰ τρεῖς καταστάσεις δευτέρου 
γεγραμμµένου «Σιληνοῦ, περὶ οὗ καιὰ τὴν διήγησιν οὕτως εἷ- 

πὲεν' υὔρησεν αἀδρόως ὑπὸ τοῦ χυμοῦ κενούμένον ὑπόστα- 
σις κριμνώδης, λευκὴ, ἄκρεα πάλιν ψυχρὰ, ἑνδεκάτη απέ- 

.θανε. κατὰ δὲ τὸ τρίτον τοῦ τρίτου τῶν ἀθῥώστων, περὶ 
οὗ κατὰ μὲν τὴν ἀρχὴν τῆς διηγήσεως οὕτως ἔγραψεν' ὅὁ 

᾿καιακείμένος ἐν τῷ «εαλκους κήπω. προελθων δὲ μετ 
3 / , ” . 

ὀλίγον, οὖὔρα λεπτὰ, ποικίλα, ἐναιωρύματα ἔχοντα σμικρὰ οἷον , ) ͵ ν 

Ἠαεο 4ποφιμε οτα[ῖο αζμίριία ἁ[ιποίίοπε νετα Βΐ, αιιαθ 

"40 εχρετίεπίῖα οοπιρτουαίωτ. Οτἰπιποἆες βηπίάειι γίπᾶδ 

-ᾱπ. Ρτορποβίσο ρενηϊοίο[α ε[ε Ῥργοπαποϊαίαπι εβ; αἰηιο 

᾿Ῥ]αχ ο! Ργίωεφιαπι πιογρας ἁἴπῆς ργοάισαίωσ, ἰπίεγεμηίς 

᾿φυ] νετο εκ 1ρῇ5 [εινα Γιπί, Ἠϊ οιηπες «ἰπέαχηπο πιοτθο 

“Ἱαβοτατιπί, αΠεοία πϊπιῖγαπι 1Π ᾳπο ἰα]ῖς αγῖπα γεἁίας 

᾽απη]ίαπι οοοίΙοπεπι εΠ]ασϊίαπίε, Ὑετάιι 1π Ημχῖς ἆε οτι- 

Ῥα5 ἆε οπιπῖρης υτῖηῖς Ρ]επίι5 ἀῑοίαπι εΠ,. Ἐκ ερἰἀεπιῖθ 

"αὐΐεπαι, [αι οπῖπα πϊμῖ ΓΠαετῖι 4ε ἀποῦις αεστῖς {ΠΙΠΗΙ- 

᾿πποάο {εοῖϊ[ζε ππεπίΙοπεπα, Ρτίπιο οπἰάσπι Ἰρτο ἆε Βί]εμο 

Ρο[ί ἴπες αξνῖς {επιρε[ίαίεδ Γεεμπάο Ίοσςο [οηρίο, ἆ6 ᾳπο 

ἀπίες ϱα παε 4ε 1ρ[ίο τε[ετὶ Η{ρροεταίες Πο Ππιί: πιί-: 

αιε α[}αιῖπα [ιό ογα[]ωτα ἴπ ππαιεἰία ἀερο[ίεμπι, [εάίπνεπετα 

εὔἰπιποᾶες, ἐπίγέπια τω! ωπα [ηρίάας µπάεείπιο ἀῑε ππογιε 

Ῥεγεπιριως εἰ. ᾿Ἱετίίο νετο Ἰῦχο 4ε αεριοίο ααὶἱ οχἀϊῖης 

Τογίίας εΠ, ἆςὲ ϱπο Ἠἰβονίαη ἀΠίο Ἱια Πορ: οιί ἵπ 
ποτγιο [)εαἰεὶς ἀεεκππδεδαι; ἀεϊμὰς ῥραι]ο ταἰἰοτίας: μγί- 

ας {εμεςν υατίαε, [μ]ρεπ[αε, ῥατυα, ετα[ιοτίὶ [αγίπαε 

ο 
| 
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κρίµνα. τοῦτον δέ φησι τεσσαρακοσταῖον κριθῆναι. ὁῆλον 

οὖν κὠκ τούτων τῶν παραδειγµάτων, ὅσοι μὲν σωθήσεσθαυ 
μέλλουσι τῶν οὐρησάντων κριμνώδη, χρονίζουσιν, ὕσοι δὲ 

ὀλεθρίως ἔχουσι, τούτους ἐνδέχεταν καὶ διὰ ταχέων ἅπο- 
Φανεῖνε 

᾿ |) 

1ῤ'. 
“Οκόσοισυ δὲ Ἰολώδεες αἳ ὑποστάσιες, ἄνωθεν δὲ λεπταὶ, 

ι] 

Οξείην αἀθῥωστίην σηµαίνει. ς 

[408] Τὸ μὲν χολώδες ἄεὶ ὀξείας ἐργάξεται νόσους. 

εἴρηται γὰρ ἡμῖν ὅτυ τὸν πικρὀχολον χυμὸν οὕτως ὀνομά- 

δειν ἔθος ἐσιὶ τοῖς παλαιοῖς ἰατροῖς, ὡς τὸν γε ᾿µελαγχο- 
λικὸν ἀεὶ μετὰ προσθήκης λέγουσιν, οὐχ ἁπλώς χολὴν ὡς 
τὴν ξανθὴν, αλλὰ µέλαιναν Ἰολήν. τὸ ὃ᾽ ἄνωθεν λεπταὶ, 

τουτέστιν ὑδατώδεε. οὕτω γὰρ εἴωθε χρῆσθαι τῇ τοῦ 

λεπτοῦ προσηγορίἰᾳ ὁ Ιπποκράτης, δόύξειεν ἂν οὐ παλῶς 
εἰρῆσθαι. τὸ γὼρ ὑδατῶδες οὖρον ἄπεπιόν ἐστι καὶ χρύ- 

εοπ/[ιππϊ]ία οοπΕΙΠΕΜΙε.  Ἡπαπο αιίοπι ἀῑοί απαάγασεβπιο 

ἀἱε ]αάϊσαίαπι ΓαἱῇΠε. Ἰαασεί 1ρίίαν εἰ Ἠΐ6 εχεπιρ]ῖς αυῖ- 

οπηᾳιε Γατίπασθα πηε]απί, { [αἶνί απϊάεπι ενα[ατὶ ΠΠί, εοθ 

Ρεγάία ἀείϊπενί; {Π νετο εχἰτα]ίεν αερτοίεπί, εἴίαπι Ροί[[ε 
οεἰεγ]ίετ Ρεγ]ιη. 

ΧΧΧ. 

Ομΐδις δι]ίο[α [εάπιεπία '[ργα ἑεπμία, αμ ΠΠιΟΤΡΗΤα 
τα πῖ[ιοαξο 

Βϊ]ο[αφ απϊάεπα Ἠπιοχ αοιἰος πιογρο5 [εππρεγ ε[]οῖξ, 

Φ]ο εΠΙΠι νείεγε ππεάίοον Ῥχο οομ[αθίιάἶπα ΡρίοΓοσ]λο]αΠα 

Ἠμππογεπι αρρε]]αγο ἀῑκίπιας, «πεπιαάπιοάαπα πηε]απο]ο]ῖ- 

ο πω ΓΕΠΠΡΕΥ οι αἆ]εοίίοπε, πο Ππιρ]εῖίεν Ῥ]]επι γε] 

Παναπι, [οὰ αἴταπι Ῥΐ]οιι ργοπαποίαηῖ. [ιά νετο [ωργα 

τεπµῖα, Ίοο ε[ὶ αφποία, [ο επίἶπι [επαῖς αρρε[]αίίοπε ια{ῖ 

οοπ/{ιενΙῖ Ηἱρροοταίες, ποπ τεοία ἀῑσίιπα νἰάσγείαχ. Ααποία 

Πᾳιϊάεαι υγῖπα οταἆα εΠ ἀἰαιαχπαπαφιια ποτά Ροσίεμά1ῖ, 
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νιον. ἐγὼ /οῦν οὐκ ἐθεασάμην ποτὲ οὖρον ας τὸ ὑφιστά- 

μενον ἐν αὐτῷ χολώδες εἶναι, τὸ ὃ᾽ ἐπιπολάξον ὑδατώδες. 

οὐκ αλόγως οὖν ένιοι τῶν ἔξηγηιῶν ἔφασαν οὐ τόπου δη-- 

λωτικὸν, ἀλλὰ χρόνου τὸ ἄνωῦθεν ἐπίθῥημα νῖν εἶναι, κα- 

θάπερ εἰ καὶ οὕτως α- τών οὕρων αἳ ὑποστάσεις, 

ὕταν ἐξ ἀρχῆς μὲν ὧσι λεπταὶ, μετὰ δὲ ταῦτα χολωδεις 

γεννηθώσιν, ὀξεῖαν ἀθῥωστίαν δηλοῦσιν. 

ολ. 

"Ὁκόσοισι δὲ διεστηκότα οὖρα γίνεταυ, τουτέοισι ταραχὴ 

ἰσχυρὴ ἐν τῷ σώματί ἐστυ. 

Τὰ διεστηκότα κυρίως μὲν ὠκούοντι ἀθύνατόν τι δη- 

λώσει. «συνεχὲς γὰρ ἑαυτῷ τὸ οὖρόν ἐστιν ἀξὶ μήδεμή ἐν 

τῷ µέσῳ χώραν ἔχον κενήν. εἰ δὲ τὸ κατὰ τὴν σὐστασιν 

ἄνωμαλον εἰρῆσθαι δεχοίµεθα, δεόντως εἶπε ταραχὴν ςρλ᾿ 

ρὰν αὐιὸ σημαίνευν. ἐπικρατούσης μὲν Ίὰρ τῆς φύσεως 

Εφυϊάεπι παπι(ααπα [ρεοίανί ἨΤΙπαΠΙ, οσ]ς Γεά πιοηἔηι 

ε[[οι Ὀϊ]ο[ααι οἱ αιιοᾶ Γιρετηαίαϊ ἁΠπο[άΠη, ἣΧοι οἵτα 

ταἰῖοπεπι {σας Ιπίεγργείεο ΠΟΠΠΙΙΙΗ1 ΠΟ Ίοομαι, [εά ἴεΠι- 

Ρι5 Ίου αρΙοσ][πιο Ρε αἀνετβίαπα [ωρτα Πρπ]Ποατϊ αγβῖ-- 

{παπίασ, αα[ὶ ἀῑοίαπι Πἱ: Π ατίπαυπι [εάΙπιεπία αὖ ΙπΙΙο 

{εημία, Ροῇβεα Ὀἱ]ίο[α ᾖαπί, αοιίιπι πιοχβιπι Πσπα[ιοαη!. 

ΧΧΧΗΠΙ. 

Θμῖδις ἀϊ[ραταίαε ]εμπι μγίπασν ἓς πι «ογµρογε Φεἶνεπιει5 

ε[ ρεγεμγδατῖο. 

5ι ἀϊάποίαο ιπίπαο Ῥτορτίε αοοϊρ]απίασς απαε Ποτὶ 

ποηπεαῖ, γε ἀεο]αναβίέαγ. Οοπίίπαα [Πᾳπϊάεπι ε{[ι ΠΡίαπθ 

1ρῇ Ρεγρείιο οοµαογοής αγίπα (αὰθ πμ]]απι 1ΠπἱεγπιεάἹαπα 

Γραίααι νασπωπα [ο ίαχ. 91 Υετο Ρεῖ πτίηπαθ οοποχείῖο- 

πεπι Ιπαεηαα[Ιἰαίεπι ἀῑοῖ οοποε[εγίπιας, πηθτ]{ο ἀρίαπι Ῥτο- 

πιποϊανίξ νε]επιοπίεπι ρεγαιραίίοπεπα Πρπίῃοαγο. Ναπι 

Δοπιπαπίθ ας νἱποοπίο παίυτα αεηπαδΗτος απίία [απί 
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ὁμαλῶς ἥνωται πάντα, στασιαζόντων δὲ τῶν νοσωδῶν αὐ- 
τίων αὐτῇ,. τὸ μὲν κρατούμενόν τε καὶ πεττόµενον ἑτέραν 
ἴσχει τὴν ἰδέαν, τὸ δὲ ἀνθιστάμενόν τε καὶ στασιάξον ἑτέ- 

“ . -- « ’ , θαν. καὶ ὕταν γε πλείω τὰ τοιαῦθ υπαρχὲι, ποικιλωτέραν | 
3 

-” ”, λ -” αποφαίνει τὴν ἀνωμαλίαν τῶν οὔρων καὶ τὴν αἰτίαν αὐτῶν 
τὴν ταραχήν. 

' 

1ό’. 
ε , ας 3 υ) ” 9 ’ Οκύσοισι δὲ ἐν τοῖσιν οὔροισιν ἐφίστανται πομφολυγες νε- 

|) 2 ης ” . φριτικὰ σηµαίνουσι καὶ μακρὴν αρῥωστίαν ἐσεσθαυ. 

[909] ΓΠομφόλυγες γίνονται περιτἐινοµένης ἐγρότη- 
τος φυσώδει πνεύµατε. μᾶλλον δὲ εἴωθε τὸ τοιοῦτον συμ-- 
βαΐνευν, ὁπόταν ἔχη το γλίσχρον ἡ ὑγρότης. τηνικαῦτα δὲ 
καὶ αἳ πομφόλυγες αὗται δίσλυτοί τε καὶ μόνιμου γίνονται. 
σημεῖον οὖν ἐστι τὸ συνεκκρίνεσθαι τοις οὔροις πνεῦμα 
φυσώδες ἀθῥωστίας νεφρῶν ψυχρᾶς. ἡ τοιαύτη γὰρ αΌροί- 
Ἔευ τὸ φυσώδες πνεῦμα καὶ διὰ τοῦτό φησιν ἔσεσθαι τὴν 

οπιηῖα. Μοτρ]βαί γενο οαι[ῖς ἴπ Ίρ[απι ἱπππ]έπαπ{ρας 
ατιοά Γαβίρίέαν εἰ οοφπίατ, αἰίοταπι ἐπ μγίπα Ργαε {[ε {οτί 
1άθαπας αιιοά νεγο τε]ιοίαίας ας απο παίας, αἰίεγαπη, 
απ ππππε Ρ]αγος [απὲ ε]αδπιοᾶί σαυ[ας, πιασῖ νατῖαπα ηγί- 
πατυπι Ιπεηπαλἰιαίεπα ε]ασαθ οαι[απη ΡεγίμτβαΙΙοπεΙΏ 16- 
Ρταε[επίαΠ{. " 

ΧΧΧΙΥ. 
θωΐδις ἵπ της δµ]ίαε [ωρετβαπε, ές περλτἰείπ ας Ἴοη- 

6 μπι [ογε πιογδµτα [βπίβεαπε. 

Εγουχεαηίας Ῥμ]]ας «παπι Παξπ]επίας Ίππιοτ Γρίτιέα 
εἰγοιπιεκίεπά[ίαχ.  1ά απίθπι πηβσΙδ αοοϊάετο οοπ/[ιεν]Ε, 
{1 αιἱά Ἰεπίογί Ἠππιοτ Γογίϊπέαγ, Ταπο εἰίαπι Ῥη]]ας {ρ[αα 
πιαπεηῖ ἁταίαδ ας ἀἰ[Ποι]ε [οἰναπίατ. Ου πι Ἱδίασ Παιι- 
1επίιιο Γρίγίίας ππα ουπα αγὶπ]ς εκοετηϊίας, {Πἱρίάαε τεηιπα 
ἀπνο]είαότη]ς Πσπαπα ε[Π, ἨΗαεο επίπι Παἰα]επίππι [ρίγα πα 
οο]]Ρ]ί, οὗ 1άφιο ]οηριαπ1 {9Γ6 ΠΙΟΣΡΙΠΙ Ρταεπαποίαί, Ετ- 

ο 
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ἀθῥωστίαν μακράν. τὸ γάρ ψυχρὸν ἅπαν δύσλυτόν τὲ καὶ 

δύσπεπιόν ἐστι καὶ διὰ ποῦτο Ἰρόνιον. ἔνιου δέ φασιν 
ὑπὸ τῆς δριμύτητος τῶν οἴρων ἀνεστομωμένας τὼς κατὰ 
νεφροὺς αρτηρίας ἐκκρίνειν τι τοῦ πνεύματος, ὃ συνεξερχῦ- 

-µενον τοῖς οὔροις τὰς πομφύλυγας ἐργάδεταν. 

λεν 
” 

"Ὀκόσοισι δὲ λιποὴ ἡᾗ ἐπίστασις καὶ ἀθρόη, τουτέοισι γξ- ω« ” 

σριτικὰ καὶ ὀξέα σηµαίνευ. 

. . 

Είτε διαχώρησις εἴτ οὔὖρον ᾖ λιπαρὺν, ἐπὶ συντήξευ 
γίνεται πιμελῆς οὐ μᾶλλόν τυ τῆς κατὰ τοὺς νεφροὺς Ἰ. 

τῆς καθ ὅλον τὸ ζῶώον. ὅθεν οὐδὲ νεφριτικὸν ἐδίως ἐστὶ 

τὸ σημεῖον, ἀλλὰ κοινὸν ἁπάσης πιμελῆς τηκοµένης ὑπὸ 

Θερμασίας πυρώδους' ἢ τοίνυν οὕτως ἀκουστέον ἐστῖν ὡς 

ἐπὶ τῶν νεφριτικῶν εἶναι ὁμολογουμένων, οὐ τὸ γένθο τοῦ 
πάθους, αλλὼ τὴν ὀξύτητα διαγινώσκοντός τὲ καὶ προλέ- 

γοντος ἐν τῷδε τοῦ /πποαχράτους ἢ τὰ νἐφριτικὰ µεταγρα- 

διάαπι επῖπι ΟΠΊΠε αοβτο ἴππι [ο]νιίασ {ππι οοαπΊ{Πτ Ργο- 

απθεφιπε ρεγάπγαῖ. Ἀοππια]]1 ΡΟΣΤΟ ΠΑΙΤΑΠΕ αρετία αἳ τιτῖ-- 

ΏΒΥΙΙΗ αογΙπιοηῖα (πας τεπῖρας Ἱπ[απί ατίεγίαταπι οἵα [ρί]- 

τα αἰϊφάεπα επωίεγε αιιῖ οσπη απ]η]5 ἴ]αρ[ας Ῥα]]ας εβοῖί. 

ΧΧΣΧΥ, 

Θωῖδμς αγύπαγµτα [ωήήγηµηη ρίπρμε εἰ οοπΓετέπι ε[έ, ἐὶς Τε- 
παἰετῃ εἰ αεµέµτα ππογδιπα [ο πί[ιοαπῖ 

. 

Ῥίνε ἀε]εοῖο [νε αγῖπα Πε ριπραῖς, αῑρί Πί οο]]]- 

απαίῖοπε ΠοηΏ πηασίς 1π τεπίραδ παπι ἴοίο απ]πια]15 οΟΥ- 

Ῥογε οΟΠΙΙΠΟΥΑΗΙΙ5: Ἀπάθ πΠθηθ ΡΤΟΡΓΙΠΙΗ πιονρῖ τεηα]ῖ5 

4 Πσπαπα εβ, [εὰ οπιπῖς ααἲρῖς αἲ Ίσπεο οβἱοτο οο]]ϊφιιθ- 

{αοἱϊ ϱΟΠΙΠΙΠΕ. Απ Ιδίίας Πα ΙΠπιε[Ισεπάας αροτπις, 

ᾳπο {π 15 ᾳαας τεππι ε[ε οοποεάαπίαγ αΠεοίιοπίρα», Πίο 

ποῦ αΠεοί]οπ] επι, ᾖ{[εὰ αοΠΙπεΠ παπι ἀϊσπο[σοαί {πι 

Ριαεδισαί Η]ρροοταίεθ αμί τί Ππίεγρτείεθ ΠοΗΠΙΗΗ1 Γεοοτιηϊ 
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πτέον, ὡς ἔνιοι τῶν ἐξηγήσαμένων ἐποίησαν εἰς τὼ σρενι- 
τικῶ. καίτου γξ ποῦτο οὐδὲ φρενίειδος µόνης σημεῖον οὔτδ 
τῆς ἁπλῶς οὔτε τῆς διακαοῦς, ἀλλὰ παντὸς συντήκοντος 
πυρετοῦ. τό γε μὴν ἀθρόον προσκείµενον τῷ λόγῳ δύνα-- 
ται μὲν καὶ τὴν τοῦ χρόνου βραχύτητα δηλοῦν, δύναται ὃδ᾽ 
οὐδὲν ἦττον καὶ τὴν τοῦ τόπου. τὸ αρ ἐσφιγμένον ἑαυτῷ τὰ 
συνἑχόμενον αΌρόον ὀνομάξομεν, ἐναντίον ὑπάρχον τῷ διε- 
σπασμένῳ. ταυτὶ μὲν οὖν ἄχρέ τοσούτου καὶ τοῖς διδά- 
σκαλοις ἡμῶν ᾖομιήνευται. τὸ δέ µου δοκοῦν δη φράσω" 
τὸ αθρόον προσκείµενον τῷ λόγῳ. δοκεῖ µοι κατὰ τοῦ χρό-- 
νου λελέχθαε καὶ δια τοῦτο τῆς περὶ τοὺς νεφροὺς πιμελῆς 
ἐνδείκνυσθαι τῆξιν. αἱ γοῦν ἐν ἄλλοις µέρεσι τοῦ ἕωου 
τηκόμεναυ πιμελαὶ κατὰ βραχι) καὶ οὐκ αθρύως ἐπὶ τὴν οὕ-- 
ϱησιν αφικνοῦνταε, ΓΣταλαμβανομένης τῆς συντήξεως εἰς 
τὰς πρώτας μὲν τὰς πλησίον αὐτῆς φλέβας, ἐφεξῆς δὲ τὰς 
συνὲχεῖο. εἶτ αὖθις εἰς ἄλλας τὲ [510] καὶ ἄλλας µέχρι 
περ ἂν ἐπὶ τοὺς νεφροὺς ἀφίκηται. τῆς δὲ περὶ τοὺς νὲ- 
φροὺς πιμελῆς τακείσης µέτάληψις εἰς οὖρα ταχίσιη τδ 

Ύογρµπι περ]γίῖοα Ποηρίαπι ἵη Ργοποίίοα πιαίαπᾶωπι εΠ: 
4 Παππη παπι Ἰοο Ώθ(αθ [ο]ί8 Ρ]ιγεπΙ14ἱ6, πεηαθ Ππαρ]1οῖς, 
ηεῃιθ Ἰποεπάοηίῖς, {[εά οπιπ]φ οο]11ᾳιιο[αοἱεηιῖς Γευτῖς 
Πραυπι ε[,  ἍῬογτο ΠΟΠΙΕΠ ο εγεμπι αἀἀ[ίαπι οταοπὶ 
Ροίε[ὶ μπι Ῥγενίίαίεπι [επιρογῖ Πρηϊβῄσοαταε, ἵαπαι οἰίαπι 
Ροϊε[βὶ Ἰοοῖ πΠμΙ]οπιίπῃθ. Όιος οπῖπι 1π [ο οοαοίαπι ε[ οἱ 
οοΠίΊπεμς, 1 οοΠ{ΘΓίάΠι πη1γεγ[μππφιιο ἀἰσίηας, ἀἱβγασίο 
ἀἴᾳπο ἀΠ]ρετ[ο οοπἰγατίππη, Αἰἴφμς Ἠαοίοπις Ί[α α ποβχ]θ 
οί]απι ργαεοερἰοσίριας εχρ]σοαία [απί, απ νοτο αιιοά πω] 
ν]άείαχ ἀἶσαα.  ΟΌοη[εγία νοκ ογα[ἰομί Ριαε[επΙΙ αἀ [ία 
πο] 4ο ἰοπιροτῖς Ῥγονίίαιο ἀἱοί νἱάοιις, αἰᾳπε 16ο αᾱ- 
1Ρἱ5 ΤΕΠΙΙΠΙ Ιπάῖσαγοα οοΙφπαίἶοηθη,  ἴπ ας Πα 1 ἆ επα 
ΟΟΓΡΟΣΙ5 ΡαγΡις Ππο[αοΓἰ 441ρες ραπ]αίῖπι πο. πηἱνογ[ίαι 
ο πὰ ἨγΙπα πιαπαπ!ῖ, ἱταβαοία οοἱΠΙᾳ πα [ίοπο ἴπ ργίπιας ΠΡὶ 
ΥΙ6ΊΠαδ νοηας, ἀοϊπὰς ἵπ οοηίΊπιας, Ῥοβγθπιο χΗΥ[άΠι 1 
4αθ αἴηιο αἰίας, ἆοπεο {απᾶσια 1π 16168 Τρία Ρετγεηίαί, 
(ο Ι]ᾳαε{αςΙϊ νοτο τοι α41ρῖ {π ατίπας ἰγαάιοιίο οε]ογ- 
απ] θ[ξ; Ἠοηιο Ραπ]αίπι, [οἆ οοη{ογίἶπι Πε; βίᾳαο Ιάεο 
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ἅμα καὶ οὐ κατὰ βραχύ. πᾶσα δὲ ἀθρόως γίνέταν καὶ 

διὼ τοῦτο περὶ τοῖς γεφροῖς αὐτοῖς ἐνδείκνυται τὴν διάθὲ- 

σιν ὑπάρχειν. τούτῳ καὶ τὴν πεῖραν εὐρήσεις μαρτυροῦ- 

σαν, ἐὼν ἀκριῤῶς παραφυλάετηο. καὶ μέντοι καὶ διττῆς 

οὔσης }ραφῆς, ἔν τισι μὲν γὰρ ἀντιγράφοις ἐπίστασις, ἓν 

τισι δὲ ὑπόστασις έγραπται, τὴν προτέραν ἀληθεστέραν 

εἶναί φαμὲν" ἐφίσταται γὰρ ἀεὶ τὸ λιπαρὸν, οὐχ ὑφιζάνευ. 

καὶ μέντοι καὶ τῇ τοῦ πρύσθεν ἀφορισμοῦ λέξει συμφωνεῖ 

μᾶλλον ἡ τοιαύτη γραφή. κατ αὐτὴν γὰρ εἶπεν ὁ ΄Ίππο- 

κράτης, ὁκύσοισι δὲ ἐπὶ τοῖς οὔροις πομφόλυγες ἐφίστανταν, 

νεφριτικὼ σηµαίνει καὶ μακρὴν τὴν ἀθῥωσείαν ἔσεσθαε, 

ὠκύλουθον οὖν τὸ ἐφίστανταν τοῖς ἐφεξῆς εἰρημένοις ἐσείν. 

ὁκόσοισι δὲ λιπαρὸ ἡ ὑπόστασις καὶ ἀθρόως, τουτέοισιν 

νεφριτικὰ σηµαίνει καὶ ὀξείην τὴν γόσον ἐσέσθας, 
θα” 

ὰστ’. 

(451) Ὀκόσοισι δὲ νεφριτικοῖσιν ἐοῦσε τὰ προξιρημένα 

ἐυμβαίνει σηµεῖα, πόνοι τε περὶ τοὺς μύας τοὺς ῥαχιαίους 

τεπίθις αΠεσβίοποπι Ἱπε[ο 1άῑσαξ.. Οἱ τεὶ εχρετῖεπίῖαπι 

4ποφπε αἀΠῖρι]ατῖ οοπΙρεεδ, ᾗ ἀϊῑλρεπίετ οὐυ[εγνανεσί5. 

Οείεγιπι «απ ρεπιῖπα εχ[εί Ἱεοίῖο, ἄπ ααἱριςάαπι επῖπα 

εχεπρ]ανίρις υτίπαγααι ΓαΠΙΠΙΗΠΗ, ἵπ αἰῖς [εὐιπεπίαπα 

Γοεϊρίίωτ, Ῥτίογεπι ΥΕΓΙΟΓΕΠΙ εί[ε ἀῑσοῖπιας. Ῥιρεγπαῖαῖ 

επῖπι Γεπρες φαοά Ῥίηριε εἰ, ΠΟΠ Γαρβᾶει. Αά Ἠαεο 

Ρταεσεζεπίῖς αριογί [αι ἀῑσἰϊοπί {αῑῖ Ἱεοίῖο οοπρτιῖ, ἴπ 

Ἶ]]α επἶπι ἀῑκῖι Ηἱρροεναίες: φιῖδις ἴπ μγῖπῖς δι]ίαε [ωρετ-- 

ᾖαπε, ἵῖς περἠγεῖπ ας ἵοπαμπι ᾖοτε πιογδιπι [1ρπί[ιεαπε 

Βαρετβαπί ἀβίίατ ΥεΓρυπι [ο [εαπεπ δις Ργουηοαηά]ς 

οοπ[επίαπευπι επ, Οπαίρας αγίπασιαα [απο η} Ρίησαε εἴ 

οοπ{εσίωπα ε[ὶ, 19 τεπα]επι εἲ αοαίππα πιοσβαπα Πρηπϊβεαηϊ, 

ΧχΧχσση, 

Οΐδις ΤΕΠΙΤΠ α[γεοιι Ἰαδονγαπεῖδιις Ῥγαεαϊεῖα εοπεπβπὲ 

Ίσπα ἀοίογεσφιε [ρίπαε πιμ/ ος οδοτίμπιμτ ᾖ επιεγῖο 
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γίνονται, Ἀν μὲν περὶ τοὺς ἔξω τόπους Ἰίνωνται, καὶ τὰ 

ἀποστήµματα προσδέχου ἐσόμενα ἔξω" ἣν δὲ μᾶλλον οἳ 

πύνοι περὶ τοὺς εἴσω τόπους γίνωνται, καὶ τὸ ἀπόστημα 
προσδέχου μᾶλλον ἐσόμενον εἴσω. 

9 4 Ἂ ” 3 .) . 

Ἐν μὲν τοις Σἔμπροσῦεν αφορισμοῖς διαγνωστικα ση- 
» / - ” 3 { 3 Δ κ. 

µεια πασχόντων νεφρών έγραψεν, ἐν τούτῳ δὲ περὶ τῶν 
« ; / . ” σ / 

Ομιολογουμένων ἐκ πλείονος Ἰρύνου γεφριτικών εἶναι διδᾶ- 

σκευ; λέγων ἐπ αὐτῶν ἀπύστασιν ἔσεσθαυ τοῖς προγεγραµ- 

Κένοις σημµείοις προελθόντος πόνου, τουτέσειν ἀλγήματος. 
λ ΐ ς -” 5 3 

πατά τους ῥαχιαίους μῦς, οὓς καὶ ῥαχίτας ὀνομάδουσιν οἳ 

ἰἑατροί. διττὸν δέ ἐστι γένος τῶν μυών τούτων, ἓν μὲν ὅπι- 

σθεν ὑπὸ τῷ δέ λαμβάνον ἑκατέρωῦεν ὅλ ὴ τῷ δέρµατε περιλαμβάνον ἑκατέρωθεν ὅλην τὴν 
” - ” 3 ’ 

ἄκανθαν, ἕτερον ὃ” ἐν τοῖς πρόσω µέρεσιν ἐπιτεταμένον 
3 5 -” ε 3 / - 3 

οὐ καθ ὅλης τῆς ῥάχεως, ἀλλὼ µόνων τῶν κατ ὀσφὺν μὲ- 
” 3, ὖς κ. η Ὀ 

θών. καθ ὁποτέρους οὖν αὐτῶν ἐρείδη τὸ ἄλγημα καὶ τὴν 
3 ; ” ’ ν ; μ - 

απὀστασιν ἐκεῖ γενήσεσθαν προσδέχου. πότερον δὲ τῶν νε- 
” 3 ” ΄ 3’ ’ ” ” 2, 

σρών αὐτῶν ἐππυησάντων 3 µόγων τῶν μυῶν Ἠ ποτε καὶ 

Τες φμϊάεπι ἴοσος οὔ[ιάεαπε, αὔ[εε[}μς φµοφιε Πμέιγος εκ- 

έεΤΙΟΥΕεΣ εχ/ρεεία. δῖ υεγο ἀοίογες ἱπίεγιοτίδις [οοίς πια-- 

Ἱς τπ[ιάεαπὲε, αὐ[οε[]ιις εἰἶαπι Ιπίεγίο πιαρὶς Γμ1μγος δῖς πι » αὖ[εε[]ω Υίογες δἱς 
πιείιε. 

-- 

Βιρεγίοχίρας φπ]άθπι αρ]ιογ][πιῖ απ] μας Πσηῖο α[[οοίιιφ 

ἀϊσπο[οαπίας οα [οηρίϊ (ταδίάτ, Ἱπ Ργαε[εηΙΙ γετο ἆε 

Ἡ6 αρῖί ᾳµαε τεππι αΠεοίῖρας ἀἴαίαγπο ἴειπροτε Ἰαβοτα-- 

Ώσπι εί[ε οοποσάὑπίασ, {αἴαταπι ρχαθάίσαης 1ρῇς αρ[οείαπα, 

{ αἆ Ρρτῖας [οπιρία ῄσηα Ίαρογ αοοε[ΠετΙέ, Ίος ε[ι ἀο]ον ἵπ 

118 Γρίπας πιι[οι]ῖδ, 406 τασ]]αε ο8 εἰ ταο]]ίας αρρε]]απί 

πιο]οί, ΄ Ώυρίεκ αὐίεπι εβ Πογπ πι[οι]ογαπη ΡεπΠΒ, 

παπα οαπἰάεπι εχἰεγΙοταπι Ῥοπο [πρ οπίε ἰοίαπι [ρίπαπι 

μἰγΊπιαπε οοπιρ]εοίεπίῖπα, αΙΙΕΓΙΠΙ Ύετο ΙΠ{ετίοτᾶπα Ῥαζ- 

Ώδις απἰογἰοτίῬας πο 1π {οΐαπι Γρίπαπη, [εά [ο]ας Ἰάπιβο-- 

ΤΙ Ρραγίεθ Ροχγοσίογαπῃ, ὉὈἰχγαδομηαῖ1ο ρατίες ἆο]ου Πγπιας 

οΡ[ιάεαί, 1ο αρ[εε[άπα 4ποαο Γαἰαταπα πιοίαε,  Ὀσάα 

νεο τεπίρας 1ρ[φ [αρριταμίρας 1ά Παί αὉ [οἱῖ' πιω{ου]15, 

«θα 
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συναμφοτέρων οὐκέτι διώρισεν. {ἡ μέντοι πεῖρα δείκνυσιν 
ἅπαντα τῷ γινόμενα, καὶ γὰρ οἷς μύες ἐνίοτε μόνοι τοῦτο 
πάσχουσιν, ἴτοι γε οἳ ἔνδον τὲ πρόσω ἢ οἱ πίσω τε καὶ 

: έξω καὶ χωρὶς τῶν μυών, οἳ νεφροὶ ποτὲ μὲν εἴσω, ποτὲ δὲ 

έξω ῥεπούσης αὐτοῖς τῆς ἀποστάσεως. 
. 

1 

[11] Οκόσοι αἷμα ἐμέουσιν ἣν μὲν ἄνευ πυρετοῦ, σωτή- 
ϱιον, ἣν δὲ ξὺὐν πυρετῷ, κακόν. θΘεραπεύειν δὲ τοῖς ψυ-- 

Ἠτικοῖσιν ἡ) στυπτικοῖσιν. 

"Εμεῖται μὲν ἐκ στομάχου καὶ γαστρὸς, ἀναβήττεταυ δὲ 
πω ἐκ τῆς τραχείας ἀρτηρίας ἀναφερόμενα καὶ πνεύμονος. 
ἔνιου μέντοι τῶν ἐξηγησαμένων τὸ βιβλίον εἰρῆσθαί φασυ 

τὸ ἐμέουσι καὶ κατὰ τῶν ἐξ ἀρτηρίας τὲ καὶ πνεύµμονος 

αναγόντων αἷμα. καΐτου }ὲ σωτήριον εἶναι τοῦτο τὸ πά- 

Όημα, τουτέστι Όεραπευθῆναυ δυνάµενον, ὅταν μὴ πυρέτ- 

απ πίστες, ποια εχρ]]σανϊϊ Ηἱρροστα!ον, Οείοετιπι Ίπεο 

οπιπ]α Πε ο[ιεπάϊι εκρετίεπῖα. Μι[ομ] παπιαπε Γο[ῖ 

ὨΟΠΠΙΠΩΙΑΠΙ Ἠοο ρααηίασ γε] Ιπίετίογες ααὶ Πάεπι {απ 

ΔΩΙεγίογεΒ;. νεὶ ρο[ιετίῖοτες ααῖ εἰ οχίεγίογες Παβεπίας, εἴ 

Άπε πιπ[ομ]ῖ 4ποφπε τεπες αΠοϊαπίασᾳ αἰίας Ιπίτοτίαπι, 

ία εκἰτο[απα Πποπαπίε 1π 1ρῇ5 αὐ[οε[α. 

ΧΧΧΤΙΙ. 

Ομί [απβιμίπεπι νΟπιµπε, ᾖ[ εἴιγα Πεὂτεπιν [αἰμέατες; [ῖ οµα 

[εῦτε ππαἰιτπ. Πιο α[}εειις τε[τὶςεταπεῖδις ει αα[ἐγί-- 

δεπιίδις εμγαπάμς ε[ξ. 

γοπίπς εκ Ποπιασ]ο αἱ νεπίτα, οχἰι/{Παπίατ ᾳπὰθ ες 

αἴρεγα αγίἰογία εἰ ΡΙπιοπε εΠεγαπίαγ. ἸἈΝοππα) ἵαπιεῃ 

Ἠυ)]ας Ἠ τί επαγγαίογες νογβιΠι φοπιμπὲ εἴϊαπι 4ε 15 ἀῑοΙ 

θμἱαπιαπῖ, οπῖ εκ α[ρετα αγἰετία εἰ ρι]πιοπε [απριίπεπι 

τε]εοίαπί. Αἰαπῖ [α]μίαγεπι ε[ε Ἠμπο α[Πεοίαπ, Ίοο ε[ὲ 

8εΡΤΟ8 οιγατῖ Ῥο[ΐε, ααάπα πηϊηῖπιε Γεργϊοϊίαπί, πε ατα 
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πωσιν οἱ κάµνοντες, οὐκ ἀληθές. εἰ }ᾶρ καὶ ὅτε μάλιστα 

χωρὶς πυρετοῦ τις ἐκ πνεύµονος ἀναβήττοι τὸ αἷμα, κίν- 

δυγός ἐστι καὶ τούτῳ μὴ θεραπευθηῆναν καὶ πάντως, χρο- 

φίέζοντος αὐτοῦ γενήσονται ὕστερον καὶ οἳ πυρετοί. διὰ 

τοῦτο μὲν οὖν ἄμεινον ἀκούειν τοῦ ἐμέουσιν ὀνύματος ὡς 
χτρίως εἰρημένου, προσεπιεσκοπεῖσθαέ τε καὶ διορίδεσθαι τό 
π᾿ ἀκίνδυνον ἐν αὐτῷ καὶ τὸ κινδυνῶδες ἐκ τοῦ πυρέττειν 
ὢ µή. τοῖς μὲν γὰρ απυρέτοις εὔδηλον ὡς οὐδεμία φλε- 
/μονὴ κατὰ τὸν τόπον ἐστὶν ὤθεν αναφέρεται τὸ αἷμα, 
ὥστε ἤτοι κατ ἀναστύμωσιν ἀγγείου γίνεσθαι τὸν ἔμετον 
τοῦ αἵματος ἤ μεθ ἑλκώσεως, αλλα χωρὶς φλεγµονης. 9ε- 

ραπεύεται δὲ τὰ χωρὶς φλεγμονῆς ἕλκη ῥᾳδίως τοῖς στυ-- 

πτικοῖς. ὅσον δὲ σὺν φλεγμονῇ τε ἅμα καὶ πυρετοῖς ἐἔστε, 
μὴ ὅτι θεραπείας τυχεῖν, αλλ οὐδ ἐπὶ ταὐτοῦ ὀύναταν 
διαμεῖναι μεγέθους, ἄεὶ γὼρ µείζω καὶ κακοηθέστερα γί- 
φονται. Ἱ 

τεταπι εἴ. ϱἱ απῖς επῖτα εἴ παπι πιαχίπιε οἴίτα {εῦγεπι 
εκ Ρρυ]πιοπε [απρυΐπεπι επίυ[μαῖ, ποπ Βετῖ Ἠαῖο εαγαῖο- 

πετα Ρρετίςα]ατα Ἱπρεπάεί, Όποά Π πες [απραϊηϊς τε]ε- 

εἴῖο ἁαίπτηα ρεγ[ετετεῖ, οπηπῖπο Ῥο[εα {ευτες {[αερεάεπῖ, 

Ὁπαπιοῦτεπι [αἴῖας εἰ Ίος τετραπι φοπιµπε Ῥτορτίε υίας- 

Ραΐωπι αεεῖρεγε, ἃἂο ἀεῖπεερ ἴππι απἰππαάνετίετε ἵἴσπι 

Ῥταεβηϊῖτε απῖἀ ἴπ Πρ[ο οἴῖτα Τερτεπι ταςεῖ Ρεγῖου]ο εξ 

απῖά ρετῖεαᾶ εκ {εῦτε Ρτοάεαί απὶ ποπ Ρτοάεαί. Ίαπι 

Σεῦτε νβεαπβδας Ἠφπεῖ πα]]απι Ἴοεο ΙΠπΠαπιτπδίῖοπεπι 1πι-- 

εἴε, ππάε [απρυῖς εΒετίωτ. Όωατε νε] να[ς αΠευ]ας ογε 

τεε]α[ο Πῖ Γαηραϊηῖς νοπηῖῖας νε] εππι πἶοετε, Γεά οἴἴγα 

Ἰπῆαπιπιαίῖοπετω. ΑΕ ᾳπαε οἰῖτα ΙπΠαπηπιαίἸοπεπα [απί π]-- 

οετα, αἀ[τίηρεπίῖδας {αοεῖιε οπταπίαωτ, 9Ώβε νετο εἲ εσπι 

ἀπΏαπιπιαΊοπε Πποαὶ εἰ Γεβιῖρας επιΠαπῖ, πο [οἶαπι εα-- 

χΑ8ίοπεπι ποπ Γοτπηίατ, πιο 1η εαἆεπι τηβρη]πάϊῖπε Ρετ- 

ΊΏΑΠετε πεφπευπῖ; ΏἨβπα πηβ]οτα εἴ πια]ρπῖοτα [επιρες 
επαἀαπῖ. 
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λη. 

Κατάθῥου ἐς τὴν ἄνω κοιλίην ἐκπυοῦνταυ ἐν ἡμέρησιν εἴ- 
φοσιν. 

[12] ”«4νω κοιλίαν νῦν ὀνομάδει τὴν ὑπὸ ποῦ θώ- 
θακος περιγραφοµένην, ἣν ὁ πνεύµμων κατείληφε καὶ διὰ 

τοῦτο εἰς τοῦτον ἐκ τῆς κεφαλῆς ὁ κατάῤῥους φέρεται διὰ 
τῆς τραχείας. ἀρτηρίας. ἐκπυΐσκεταυ δὲ τὸ πλεῖστον ἐν 
Ἰμέραις εἴκοσε καὶ οὐχ ὡς οἳ πλεῖστοι γράφουαιν, ἡμέραις 
εἴκοσε µιᾷ. διὼ παντὸς γὰρ ὁ “Ιπποκράτης τὴν κ ἡμέραν 

κρίσιµον, οὐ τὴν κα οἶδεν, ὡς ἐν τοῖς περὶ κρισίµων ἡμέὲ- 
ϱῶν ὑπομνήμασιν ἔδειξα. 

λ9’. 
Ἀ 3 ’ ε. ᾽ ’ 3 Π κ 4 

]ν οὐρέῃ αἷμα καὶ Ὀρόμβους καὶ στραγγουρίην έχη καὶ 
3 ’ ε) 3 Ν Ν « ’ 

ὀδύνη ἐμπίπτη ἐς τὸν περίναιον καὶ τὸ ὑπογάσεριον καὶ 

τὸν κιένα;, τὰ περὶ τὴν κύστιν νοσέειν σημαίνει, 

ΧΧΧΥΠΙΠ. 

1ε]μαϊοπες ἵπ νεπίτεπι [μμετίογεπι υἱρίὶπε ἀἰεζις [μρ- 

ΡιταπίΗ Πο 

ΒμρεγΙογεΠΙ ΥΕΠΙΡΕΠΙ ΠΊΠΟ αρρε]]αί οαν]ίαίεπι ἴπογαςθ 

οἰτοιπη[οπρίαπα, «παπι ρα]πιο οσομραί, αἴαο ρτορίετεα ἴἵπ 

Ἰήπο Ῥες α[ρεταπι ατιετίαπαι {ετίας ἀεβικίο.  δαρρυταί 

ααίεπα ΡΙεγΙΙη(ε Ππίτα ἀῑες ν{βια, πο αἱ πια] [ογ1ριηί 

Ἱπίγα ππαπα εἰ νΙοεῄπιαπ. Ῥοπιρεγ εηῖπι ΗΙρροογαίες ἀῑεπα 

νιοεβπιαπα ]αά]οαίογίαπα Παἰμῖ πος νΙοεβπιαπαι ρτίπιαπας 

απεπιαάμιοάμπα ἀπ Πρτῖ 4ε ἀῑερις ]αάϊοαίοχ]ςδ ἀειποι- 

Πτανίπιας. 
, 

ΧΧΧΙΧ. 

δὲ ομῖς /Γαπβιμῖπει εἰ ϱΥιΤπος Ἰπε]αῖ οἳ [ἐγαπρηγία ἰαῦογεὲ 

ἀοἰογφιιε αἆ ἰπίεγΓεπιίπειμπα, παμπ υεπίγεπι εἰ ρεειίπεῃι 

οοπεἰᾶαὲ, νε[ίοαε ῥατίες αερτοίατε [Πρηί[ιεας. 



. Ρ.. 

1 - ΙΙΠΟΚΡΑΊΟΥΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ κκ 

Ἐὰ, Οµ451. ΓΚ. [815. 31391 Ἐά, Ραΐ, Τ. (501:) 
Σγεδὸν μὲν ἐν ἅπασυ τοῖς ἀντιγράφοις ὃ αφορισμὸς 

οὗτος γεγρώπται”. περιελεῖν δὲ αὐτὸν χρὴ διὰ τὸν ἔμπροσθεν 

εἰρημένον. ἐξηγήσάμεθα γὰρ αὐτὸν ἐν τῷ τετάριῳ τὦνδε 

τῶν ὑπομνημάτων τοιοῦτον ὑπάρχοντα τῇ λέξει, ἣν οὐρέῃ 

αἷμα καὶ θβόμβους καὶ στραγγουρίή ἔχη καὶ ὀδύνη ἐμπίπτη 

εἰς τὸ «ὑπογάστριον καὶ τὸν κτένα, τὼ περὶ τὴν κύατιν νο- 
σε. κατῷ γοῦν αὐτὸν τὸν προκείµενον αφορισμὀν ἡᾗ τἐλευσὴ 

διιτὴν ἔχει τὴν γραφὴν, μίαν μὲν, ὡς προγέγραπται, ἔτε- 

ραν. δὲ τὴν «κύστιν νοσέειν σημαίνει. 

μ. 

"Ἠν ἡ )λᾶσσα ἐξαίφνης ἀκρατη]ς γένηται 3 ἁπόπληκτόν τι 

τοῦ σώματος, μέλαγχολικὸν τὸ τοιοῦτο γίνέταυ. 

᾿4κρατῆ μὲν ὀνομάξει ο αλ ἤτου τὴν ἀστήρικτον 

ὡς μὴ διαθροῦσαν ακριβώς τὴν φωνὴν ἢ τὴν ἀκίνητόν τὲ 

καὶ παραλελυμένην παντάπασιν. απύπληκ- [19] τον δὲ 

τι τοῦ σώματος τὸ παραλελυμένον. διὼ τί δὲ ἐξαίφνης γι-- 

ἵπ οπιπῖρας {ετο εχεπιρ]ατίρας Ἠῖο αρ]οτί([ηας [ογ- 

Ρίας εΠ; ἱρ[αιη απίεπι εΧίππετε οροτίεί ῬΡτορίεγ αἰίεγιπι 

{αργα Ρτοπυποϊαίαπα.  Τρίαπα απίεπι απατίο Ἠογπα οοπι- 

ΠΙΕΠΙΑΤΙΟΥΗΠΙ Ἠ]5 νοετρῖς [οπρίαπι εκρ]απανίπιδ: { ος 

απο μιεηα εἰ ΡΤΗΠΙΟΣ πιε]αί ει [ἱγαπβμτία ἰαῦοτει ἀοίογφμε 

τι ΤπαΠα Ψεπίγεπη εἰ γρεειίπεπι ἰπείάαε, νε[ιοαε ρατίες ἰα- 

δογαπἰ. ΒΟΥΤΟ ρταε[εη αρ]ογί[ί Πηῖδ. σειηίπαα Ἠαμεξ 

1εεΙϊοΏθΠα:. πΏάπι (αοπποάο {αρτα Τοηρίμς εἰ, αἰίεγαιη Ἱπ 

Ἰαπο πποάμπαι: φε[ίοαε ραγίες [1 ο ΑΝ 

ΧΙ. µ 

δί [ίπσμα ἄεγερεπίε ποοπέμιεπς αμὲ αἰϊφια Ραγς εοτροτὶς 

[άεταια εμαάαι, τὰ [ισπιπα ε[ξ πτοἰαπιε]νοἰζομπ. 

Πποομποπίεπι αμίάεπι Ππραααι ποωίπαί, . φ1αθ ία 

4ερῖ] αο Ἱπ[αδι1 εΠ, αἱ Ἱπεκρίαμαίαπα Ρτοτ[Ι5. ΥοσεΠι 

εἀαί αὐί Ταιπιοβί]15 εἳ οΙΩΠΙΠο τε[ο]μία. Θιάεγαίαπι γενο 

οογροεῖδ ρατίεια γουαί Ύαθ τε[ο]αία ε[ι, Όασς ααἰέωι πες 
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φόµενα ταῦτα. μελαγχολικὰ ὑπάρχειν φησὶν οὐκ οἶδα. . µε- 

λαγχολίας μὲν γαρ. ἣν δὴ καὶ συιήθως ἄπαντες ἄλληνες 

ὁμολογοῦσιν, ὀρθώς εἴρηται πρὸς αὐτοῦ τὰ τοιαῦτα γνωρί- 

σµατα, ἂν φόβος ἢ δυσθυµία πολὺν χρόνον ἔχουσα διατελέῃ, 

μελαγχολικὸν τὸ τοιοῦτον- ἄλλως δὲ μµελαγχολικα λέχομεν 

εἶναι πάθη τούς τὲ καρκίνους. καὶ τοὺς ἰλέφαντας, ἔτι τὰ 

λέπρας καὶ ώρας καὶ µέλανας ἀλφούς. αλλ ὀὐδὲ τῶν 

τοιούτων παθῶν τινος οἵτε τῆς ὑπὸ πάνεων ὀνομαζομένης 

μελαγχολίας ὁράται προηγουμενη 7λὠσσης πκθαμ εαν καβά- 

περ οὐδὲ μὀρίου τινὸς ἀποπληξία. Λλοιπὸν οὖν ἔσεο λέγειν, 

ὥσπερ ἐπὶ τεταρταίου πυρεεοῦ, μελα}χολικὸν εἶναί φαμὲν 

αἴιιον τὸν τῆς περιόδου χυμὸν, οὕτω καὶ τῶν εἰρημένων 

παθηµάτων, αῆς τὲ κατὰ τὴν γλὠτταν ἀκρατείας καὶ τῆς 
- , .» Ὁ ΄ - ’ - 

τοῦ µορίου παραλύσεως. «καὶ ὄυνατον γὲ τῷ παχει του χυ- 

μοῦ τὰ τοιαῦτα ἀκολουθῆσαι παθήματα, καθαπὲρ τῷ πα-- 
η». 4 ’ »” ε - -- : 

χεῖ τε καὶ γλίσχρῳ φλέγµατο ουκουν απλως μµέλαγχολικον 
3 .ω ΄π- ” ] ’ ’ -”. 2” Ὀ 

ἐροῦμεν εἶναι τῶν εἰρημέιων ἑκάτέρον, «ὠσπὲρ οὐδὲ φλέγμα- 

ἀετερεπίε οβοτία πιε]απο]μο]ῖσα ε[ε ρτοπιποῖεί, Ίδβποτο. 

ἘπΙπινεγο πιε]απσ]ο]ίαε, θπαπι οεγίε οἰίαπι Ρζο εοη/[αεί- 

ἀῑπε 6ιαεοῖ οοποεάιιπῖ ΟΠΙΠΕ5, τεείε αὉ Τρ[ο {α]ία Ιπά1οῖα 

{απί ρτοαίία: [ ππείµς εἲ πποείτία θηρβο ΙΕΊΠΡΟΓΕ [εοπιῖπεπε 

οὐ[ιάεαμὲ ας Ρετ/ευετεπε, ε]ιωπιοαᾶι [Υπιρίοπια τπεἰαπεε]ιοίῖ-- 

επι. ΑΠοθιϊ πιε]απο]ο]ῖσας α[Πεεϊῖοπεδ ε[ζε ἀῑεῖπιας οαΠ- 

εΓο5, εἹερ]απία εἰ Ρταεἰετοα Ἱεριας εἰ Ρίοταςφ εἰ αἱρ]ιος 

Ἠΐστον. Ὑεγαπῃ περπε {ασ αΠεςΠοπιιι αηααπα.ν πετθ 

αὐ οιιπΊριας αρρε]]αίααι πε]απομομασι Πησααε Ιποοπβίπε- 

απ ρταεσεάετε πἰάείμν, αἱ περα Ρανς α1οι]ας Πάεγα[ῖο. 

Όματε Γαρετε[ῖ, απειπαάπιούιπι ἴπ ασίαπα {εργο Ἠπππο-- 

τοι πιέ]απο]ο]ίουπα ἀρβας εἰτομῖίας σαμίαπι ε[[ε ἀῑςίπιμς, 

{ο εἰῖαπι ἀῑείαταπι αΠεοοπιπι εἰ Ἡπρααε ἀποοπιπεπί]αρ 

εἰ Ραγῖς Ρατα]γ/εος, Πετίαπε Ῥοίε πί ρτορίες Παπιογῖς 

ετα[Πἰπάἵπεια ἴα]ες αΠεοίας οοπ[εηααΠίΗσ, 4μαἱες εκ ετα[ῖα 

εἰ Ἱεπία εἰ ρΙπΙία ος ἱΙ1Πὰ Ἰαρεαί, Δεαίνασ ἀδίίμΓ οπι- 

πιεπιογαἰοσιΏ ἀἰσειπας Ππορ]οῖίες εἶε πιε]απομο[ίουπη, [ιο- 

π{ᾶ ποσα Ρἰαίοίααα Ππιρλοίίες, Γεά ΡΙαΙ[ο[ασι Ππιι] εί 
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Εά. Όµατε, ΤΧ. [515.] Εά. Βαΐ. Ῥ. (351. 359.) 
τικὸν ἁπλώς, αλλὰ φλεγματικὸν καὶ μελαγχολικόν. τὸ δὲ 
ἐξαίφνης πρόσκειται τῷ Λλόγῳ διὰ τας κατὰ βραχὺ γιγνο- 
µένας ῥβλάβαςι ἐπί τὲ φλεγμονῇ σκιῤρῥουμένη καὶ δυσκρασίᾳ 

δυσλύτῳ. 

μα. 

(959). "ν ὑπερκαθαιρομένων πρεσβυτέρων λὺγξ ἐπιγένη- 
ται, οὐκ ἀγαθόν. 

Κοινὸς οὗτος ὃ λόγος κατ ἄμφω, καὶ καθ ὕσον ἅπασι 
- « , ο. ᾿ 3 Ν ε ᾽ . .» 

τοῖς ὑπερκαθαιρομένοις οὐκ αγαῦον { λὺγξ καὶ καθ ὅσον 

τοῖς πρεσβυτέροις τὰ μοχθηρὼ πάντα χείρω διὰ τὴν ἡλι- 

χίας ασθένειαν. 

/ 

μβ. 
"Πζν πυρετὸς μὴ ἀπὸ χολῆς ἔχη, ὕδατος πολλοῦ καὶ Όερ- 

μοῦ καταχεοµένου ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, λύσις τοῦ πυρετοῦ 
}ἐνέταυ. 

πηε]απο]ιο]]οαπι. ΔΑί ογα[ϊοπί αἄά[ίαπι ει ἄετερεπίιε αᾱ- 
γετρίαπι Ρτορίες ποχαθ Ύµάο ραιαίπι {μπι οὗ [ογτμοίαπι 

ἀπῃαπηππα[ίοπεπι ἴππα Ιπίεπιρετίεπι [ο]πία ἀΠοί]επι οοπ-- 

ἐγαμυπίασ. 

ΧΙΙ]. 

δὲ [μμετρμγραεὶς [επίοτίδως [ιηβμίεμς οδογἰαεµγ ποπ δοπµη. 

Ἠαεο ογα[ῖο ἆπας οὗ οαη[α5 εχροΠία εΠ, ἵππι ᾳπαίε- 

ηἩ6 ΓΠρεγρυγραί]δ οπιπίρας Πηρα]ία ποπ Ῥοπαφ ε[ μπι 

απαίεπας Γεπίρας πηα]α ΟΠΙΠΙα Ῥτορίει αεία[ῖς Ιπιρεοί]]1ία-- 

ἴοπι ἀείετίιοτα τιιηξ, 

ΧΙμΠ. 

δὲ Γεῦτίς α δίΙε οτέµπῃ πο Ἰαδεαξ, αφµο[α εορἰο[α εἰ οα- 
ἰιάα οαριεὶ α[Γμ[α, ᾗι [εὐτίς [οἰωεῖο. 

ν 
| 

«4... ελ 



ΚάΙ Γ44ΗΝΟΤ ΕΙΣ ΑΥΤΊΟΣΣ ΤΠΟΙΛΠΝΗΠΜ ΤΗ. 4145 

Εὰ. Οµαχι. ΣΧ. [514] . ᾿ Εὰ. Ῥα[. Ύ. (222) 
[514] «ηλοῖ σαφῶς ἐν τούτῳ τῷ λόγω μὴ πάντας 

ἀπὸ γολῆς γίνεσθαι τοὺς πυρετούς. ὀηλοῖ δὲ καὶ ὅτι πλὴν 

τῶν ἐπὶ χολῆς }ινομένων οἱ λοιποὶ πάντες ὕδατος πολλοῦ 

καταχεοµένου ἐπὶ τῆς πεφαλῆς λύονται. κατὰ τοῦτον γοῦν 

τὸν λόγον κἀν τῷ πρώτῳ τῶν ἐπιδημιῶν ἐπὶ ΊΓελίτωνος 

ἔγραψε, λουτροῖς ἐχρήσατο κατὰ τῆς κεφαλῆς. οἵ τὲ γὰρ 

ἐπ᾽ ἐγκαύσει καὶ ψύξει γινόμενοι πιρετοὶ πρὸς τῶν τοιού- 
των ὀνίνανταυ λουτρῶνι οἵ τ ἐπὶ κόποις οὐδὲν ἦττον, οἵ τὰ 
διὰ στέγνωσιν πόρων, εἴτε ὃν έμφραξιν εἴτ διὰ μύσιν 
στεγνωθέντων. αναπγεῖσαι γαρ ἐπ αὐτῶν χρὴ καὶ διαφο- 
ρη9ῆναι τὴν πυρετώδη Θερμασίαν. οὐ μὴν ὅταν γὲ φλε- 

γμονή τις καὶ χωρὶς φλεγμονῆς χυμῶν σηπεδων ἀνάπιῃ τὴν 

πυρετώδη Θερμασίαν, ὀγίγησι τὰ λαυτρὰ πρὶν του κενωθῆ- 
ναι τοὺς λυποῦντας Χχυμοὺς ἢ πεφθῆνα, αλλὼ τά 8 
τοιαῦτα νοσήματα πλευρίτιδάς τε καὶ περιπνευµονίας ἧπα- 

τἰτιδάς τὲ κἀὶ σπληνίτιδας ἐκάλουν οἱ παλαιοὶ, σύμπτωμα 

τιθέµενου τὸν πυρετὸν αυτὸν, οὐκ αὐτὸ πάθας. ἐφ ὧν δὲ 

Ἠοο αρΠογῖ[πιο οοπ[ρίοπο ἄεε]αγαί οπιπος {εῦγε ἆ 

Ῥ]]ο οτίαπι ἀπσετε, ἀεο]αγαῖ ᾳποφιε οείεγᾶ ΟΙΩΠ6Β ΓεΡγος, 

16 εχοερίῖς αιιαε εχ Ῥ]]ε ρτουγεβπίασ, ἆαθµα ἱερεπίο οο-ἲ 

Ῥϊοία [αρτα οαραί αΠα[α [οινῖ,  Ἠαο Ιδίίαν ταίίοπο Ρεῖπισ 

εἰῖαπι. ερἰἀεπιῖοχιπα ἆε Με]ίοπε Γοπῖρβί: ἰαυαιίοπίδις [μ- 

Ῥτα εαρµε [5 εγαι. Έερχε επἶπι αῦ 4εβα εἰ {σοτε 

οοποΙἰαίαα ἴ{α]ριας Ἰαναίίοπ]ρας οπταπίαγ; πεο πιπαδ ᾳπαε 

εκ Ἰα[Πιιάϊπίρας εί (πο οχ πιεβίΙΠα εκ{ πα αποιβία 

[νο ρτορίες οὐ[γιοίίοπεπι [νε εοηπϊνεπ[ἶαπι εἰ ρταεο]ιι- 

Ποπεπι οοατοίαίογπα οῬογίαρ ΓαΠί, Ἱταπ[ρίχατε Πππῖάεπι 

Ρεν 1ρίας οροτίεί Ἰαναίῖοπες {εβγί]επιαε οαἱοτεπα  ἀἱ[οι(ῖ 

άιΠπρανίηπο. Νο ἴαπιεη ϱπππι (παεάαπι ἹπΠαπιπηαίίο αιαΐ 

οἴἴτα ΠπβαπιππαίΙοπεπι ἨΠΠΙΟΤΗΠΙ Ρρπϊγεάο ἴδπειπι οβἱοἵοΠι 

αοσεπά1!, Ραΐπεαο [απί πῖ]εςδ, πΙ[ ναομαῖῖς Ρργίι5 απέ «οἩ-- 

εοσ[ῖς ο ΑΡΑΦΜΑΝ ποχῇδ, Ύεταπι Πα]αεπιούἱ πιοτβῖ Ρ]εα- 

᾽αἶμᾶες, ΡετΙρηειπποπῖας, Περθ (Ιάες εἰ [ρ]επ]ῆάας αρρεῖ]α- 
Ῥαπί γείεγε», απϊ ΊΤερτεπι Ἱρ[απι ρτο [Υπιρίοπιαίε, ποτ 

Ῥγο ΊΠΟΓΡΟ ἔρ[ο εοπ/[Η(περαπί. Τα αρα γετο [πε ΡαΣΙ19 

6ΑΙΕΝῦ6 ΤΟΝ, ΧΥΙΙΙ, κ 
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Εὰ. Οµαχι. ΤΧ. [514] Εὰ, Βα[. Ύ. (505) 
χωρὶς μορίου Φλεγμονῆς οἳ κατὰ τὰς φλέβας χυμοὶ σηπό- 

µενου πυρετοὶ ἀνάπτουσιν, ἐπ ἐκείνων μόνων ἔλεγον ὑπὸ 
πυρετοῦ τον ἄνθρωπον ὀχλεῖσθαι καὶ πυρετὸν ἔχειν αὐτον, 

ἐπ) ἐκείνων δὲ καὶ τὰς διαφορὼς τῶν πυρετῶν ἔγραψαν, 
ἠπίαλον καὶ λειπυρίαν, ἑλκώδη τε καὶ τυφωώδή καὶ λοιμώδη 

καὶ καῦσον. ἁἠπατίτην δὲ τὸν  πυρετὸν καὶ σπληνῖιιν ἢ 

περιπνευμονίην ἢ πλευρίτην οὐδεὶς εἴπεν, ὥστε νῦν ὁ λόγος 

ἐστὶ τῷ πποκράτει περὶ τῶν αὐτῶν πορεεῶν μορίων ἄνευ 
φλεγμονῆς. κατὰ μέντοι τὰ πλεῖστα τῶν ἀντιγράφων οὐχ 
ὥδατος, ἀλλ ἱδρώιος γέγραπται, τοιαύτην τινὰ ἔννοιαν : ἐν- 

δεικνυμένὴς τῆς γθαφῆς" ἐὰν πυρειὸς μὴ ὑπὸ χολῆς ἐχην 

πολὺς ἱδρως απὸ τῆς πεψαλῆς καταθῥέων λέει τὸν πυρετὸὀν, 

οὐ δήπου τῆς κἐφαλῆς µόνης ἐκχεῖσθαι τὸν ἱδρώτα λέγοντος 

τοῦ “Γπποκράτους, αλλ ἀπὸ πρώτου Φαινόμένου μορίου 
περὶ παντὸς τοῦ σώματος δηλοῦντος. ἐπὶ ταύτῃ τῇ γραφῇ 

συμβήσεταυ τοὺς διὰ χολὴν πυρέττοντας ὑπὸ τών τοιούτων 

ἱδρώτων μηδὲν ὀνίνασθαι καὶ μὴν ἐναργῶς γε λύονται πολ- 

λάκις οἵ τ᾽ ἄλλοι πυρετοὶ καὶ καθ’ οὓς ἡ ξανθὴ χολὴ 

ἹπΠαπιπιαίῖοπε Ῥρυαϊτε[οεπίες 1π γεπῖ ἨΠπιογεν {εῬγεπι ας-- 

σοεπάαπῖ, 1π 6 [οί Ποπιίπεπι Μερτε γεχαντί Ἱρίαπιαπε {ε- 

Έτγεπι Ἰαβετὸ ἀἰσεραπί,. Ἱπ ῖ 1ρ[ς εἴῖαπι Γευγίαιη ἀῑΠε-- 

τεηἰίαο [οπἱρ[εταπί, ερίπ]απα Πρυτίαπι, Ἱε]οάςπ, {γρ]ο-. 

ἄεπ, Ρε[]επίῖαπι εἰ οαι/[απι αρρε]]απίες,. ἨἩεραίϊίσαιι νετο 

{ερτειι απ Πεποίαπι αιί ρετῖρπεαιποηῖσαπι απῖ ϱ]ευγηῖσαπι 

ΏΘΠΙΟ ΡτοίπΠΗῖ,. Όπατο πμπο Ηἱρροοσγαϊί Μαρείιχ ΓΕΓΠΙΟ ἆ4ε 

1ρῇ5 {εριῖρηδ ᾳ1αε οἶίτα ραγΏυπα Ἱπῃαπιπαίίοπεια εχ]βαηε, 

Ῥοντο ἵπ Ρ]αγ]πιῖς οχεπρἰαγίριδ ποπ ἆαηυα, [εὰ [αάος [οτῖ-- 

Ῥΐίας, Ἰεείῖομαο αἰἴηααπα ε]ιςπιοςί Γεπίςπ[ῖαπι Ἱπάϊσαηία, 8 

{εργῖς πον εκ Ρΐ]ε ογἴππι Ἠαβεαί, οορ]ο[ας [ιάογ ε οαρῖίε 

ἀεῆμεις [Πιάοτεπι εΠαπάι ἀῑσεεπίε Ἡϊρροσταίε, [εὰ εκ εα 

Ρατίε 4ὖαε Ῥγίπα ουπ]ῖς Γαρ]οίίας, Ἰάεπι 4ε ππ]νετίο ϱοἵ- 

Ῥοτε Πριμϊῃβσοαμῖε. Ἠαο Ισίίαν Ἰεοίῖοπο ααὶ εκ Ρο {οὐσ- 

οἶαπί οο5 αἳ Πα]αςπιοᾶί Γαάσοτίρας π]]μ]ο Ἱανατὶ ασοϊᾷεί. 

ΑΙ Ρτο[εοίο [αερε ουπι 8]ΐας πι]ίαο Γεβγος ἴμπι 1π απῖρις 

Ρ]υσίπια ει Παγα Β1119, ἰετίίαπαο αο αχἀεπίος, Γαάοχίρας 
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Εὰ. Οἶασι. ΕΣ. [814. 815.] ΓΕ. Βα[, Υ. (350 
πλείσε] Σριταῖοί τε καὶ καῦσοι. ᾖβελτίων οὖν ἡ προτέρα 
7θαφὴ Θεραπείαν αληθῆ διδάσκουσα τοῦ γένους τῶν εἰρη- 

µένων πυρετῶν, ὅσοι διὰ κόπους ἡ ἐγκαύσεις ἢ ψίξεις ἢ 

ὕλως στεγνώσεις τοῦ δέρµατος γίγνονια. τὸ μὲν οὖν μὴ 
ἀπὸ χολῆς ῥῆμα καὶ τὴν ὠχρων δύναται καὶ τὴν µέλαιναν 

ἐνδείκνυσθαι χολήν. οὐ μὴν ἐπί γε ταύταις μόναις ἐδεί- 

χνυµεν, αλλὼ καὶ διὰ φλέγµα σηπόμειον γίνεσαι πυρετὸν 
καὶ κατὰ τοῦτο µόνον ὁ ἀφορισμὸς οὐκ ἀληθείειν δόξει, 

πλὴν εἰ τὴν σηπεδόνα τοῦ φλέγματος εἰς χολώδη χυμὸν 
αξιωσειέ τις µεταπίπτειν. 

μγ. 
[515] Γυνὴ ἀμφιδέξιος οὐ γίγνεταν. 

᾽Αμαιδέξιον Βὐριπίδης εἴρηκε σίδηρον τὸν ἑκατέρωῦεν 

μὲν τέµνοντα, περιδέξιον δὲ τὸν ᾿ 4σιεροπαῖον ΄Ὄμηρος τὸν 

ἀμφοτέραις ταῖς χερσὶν ὁμοίως χρώμένον, ὡσεὶ καὶ ἄμφο- 

τεροδέξιον εἰρήκει. κατὰ δὲ τὸν αυτὸν τρὀπον ἀμφαριστὲ- 

αρετίε [οἰναπίαγ. Όπατο Ρτῖος Ιεοί]ο ργαε[εγεπάα εῇ, 4παθ 

γεταπι εαγιπι ΓεργΙαη σειογα(Ιπι ομγαΙοπεπι ἀοοεῖ, α1αθ 

]α[Ππάπίρας, [οἱ ατἀοτΙρθ, ΓεΙρογίδας ααἲ ἀεπῖημθ ο 

εοπΠἱρα[ἰοπίρας ορογ]απίαγ, 16 νετο ἰεχίῆς ποπ α δίΐε, 

έαπι ρα ἆπνα ἴαπι αἴταπι Ῥ]]επι ἀειποπ[ίτατε ροίε[β; ποπ 

ἰαπιει ΡΓοΡρΙεΓ ας [ο]ας, Γεὰ εἰϊαπι εἰ ρῖαΠ[απι Ραίγε[οε-- 

ἴοπι εχοῖίατι Γεβργεπι οΠεπάῖπιας, αἴηαε Ἠοο [οἱο νεγιβ 

αρ]ογί[ηιις ε[ζε ποπ νἰἀεδίίας, πΙΠ φαῖ ριΙγε[αοίίοπε ϱῖ- 

ἐωμ]ίααι 1π ῬΙΠο[απα ΠἩαπιογεπι ᾖἴγαπδίταο ασ ἀερεπετατθ 

οεπ/[αετ]ῖ, 

ΧΙΠΠ. 

Ἱ]ι]ιεγ απιδἰἀεχίγα πο ᾗε. 

Εασίρίάες απεϊρίίεια εἰ υἱγίπιπε [οϊπάεπίεπι σ]αατιπε 

απιρ]]ἀεκίαπι αρρε]Ιανιέ Ρρεγιἀεχίαπι νετο ΑΠεΙοραειπι 

Ηοππεγας, φποά απιραρας πιαπῖρας Ππη]ίεν εγείιτ, 4 αα[ί 

απιρ]οϊεγοδεκίααι ἀῑκηεί. Ἐοάεπ πποάο Ατίβορ]απες 1η 

κο 
΄ 
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{ 

Εά. πατε. ΙΧ. [215.] [ Γ. Ῥαῇ, . (399.) 

ρὸν ᾿4ριστοφάνης εἶπεν ἐν Ταγηνίταις ἄνθρωπον αμφοτέ- 
ρωθεν ἀριστερόν. Ιππώναξ ἀμφιδέξιον ἔφη κατὼ τόνδε τὸν 
ἴαμβον. 

᾽άμφιδέξιος γὰρ εἰ μὴ καὶ οὐχ ἁμαρτάνω, 

ἄνδρες μὲν οὖν ἀμφοτέραις ταῖς χεροὶν ὧς δεξιαῖς χρώ- 
µένοι πολλάκις ὤφθησαν, γυνή δὲ οὐδεμία µέχρι δεῦρο, διὰ 

τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως. εἴπερ γὰρ ἁἀμφοτέραις ταῖς 

χερσὶ διὰ ῥώμην τῆς κατὰ τὰ γεῦρα καὶ τοὺς μῦς δυνᾶ-- 

µεως ἄνδρες τινὲς χρῶνται, δεόντως οὐδεμία γυνὴ χρήσε- 
τοι, ᾗ γὲ ἀγαπητόν ἐἔσει τῇ δεξιᾷ μόνη χρῆσδαι µὲτρίωος. 
τὰς γοῦν ᾽ἁμαζονίδας αὐτός Φησιν ἐπικαίεν τὸν δεξιὸν 

τιτθὸν, ἵνα εἰς τὴν πλησίον χεῖρα πλείονος τροφῆς ἄφικνου- 

µένης εὐρωστία τις αὐτῇ προσγένηται, ὡς τῇ φύσει ὲ 

καὶ ταύτης ὑπαρχούσης ἀσθενοῦς. ἔνιου μέντοι φασὶν ἆμ- 
φιδέξιον εἰρῆσθαυ τὴν ἐν τῷ δεξιῷ μέρει τῆς μήτρας Ίινο- 

µένην. καὶ τούτων ἔτ αλογώτερον ἕτερου περὶ τῶν ἑἕρμα- 
φροδίτων ὀνομαζομένων τὸν λόγον εἶναί φασι τῷ /πποκράτευ 

Ταρεπῖ!] Ἱιοπιάπεπι απιρ]ατίβεταπα παπουρανΙί π{τῖπιηε 

Απίβτατα. Εί Ἠϊρροπας απιρ]Ιἀεκίαπα ἀῑκΙί Ἠοο Ίαπιρο : 

Έρο απηδἰἀεωίεγ [μπι πεο αὔεγτο Ππατηφιέ6. 

γ]πι Πίαφαε οπῖ απιραβις πιαπίρας πί ἀεχίγ πίαπέαχ [αερα 

νΙβ Γαπί, πππ]]θχ νεχο οἨ παίμχαο Ιπιρεοί]Ηαίθιι Ἠποιδᾳαθ 

ππ]]α. Οἱ παππθ Ρτορίεςτ πεγνογαπι οἱ ππ[ομ]ογαπη Το- 

Ῥιν ρεγτατί απ]άεπι ντ απιραΡις πιαπίρας ᾿ηἰαπίατ, ας 

οετίε {ιογ1ί ΠΙΙΙΠΕΥεΠΙ ΠΟΠ Π{ῖ, οι] [αιῖ ε[, {1 [οἱα 4εχ-- 

ἵνα πιεάΙοοτ]ίες πυἰαίαγ. Απιαζοπ]άας βαπϊάεπι 1ρ[ε ἀῑχιί 

ΠΠΘΙΠΗΠΙάΠΙ ΠΡΙ ἀεχίταπι αἀμτετα, αἱ οορίο[ιοτε αἰἰπιεμῖο 

αἆ ῬΡγορίπηπαπι Ιπαπιαπι Ρεγνεμ]επίθ, πηα]ος 1ρ[Π ᾿Πτηίας 

βοοεᾶαῖ {απαιιαπι παίιτας ΙΠΠΥΠΙ4ς 4ο ἀεριῃ, Νοππι] 

ἴασιοη απιρ]]άαεχίαπι ΠΙΙΙΙΕΡΕΠΑ ἀῑοίαπι εἴΓε οοπ{επάιπέ φπαθ 

ἀοεσίτα αιετῖ ρατίο Ργουγεαία {, ΑίᾳΙε ῖς ταγ[απα αὐΓα-- 

ἀῑα5 αΏῖ απἱ ἆςᾳ Πεγπιβρητος1ς αρρε]]αιῖ ΗΙρροογαΙ Ίμπο 
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τῷ μὲν ἄρῥενε περοσγίνεσθαυ Φασχοντι γυναικεῖον αἱδοίον, 

τῇ θηλείᾳ δὲ μὴ προσγίνεσθαι τὸ ἀνδρεῖον. 

ἴ 

μὸ.. ν 
« / ” ’ Ἅ 4 Ἀ Ὁ 4 Δ - Οκόσοισεν ἔμπυου καΐονταυ 1) τέμνονται ἣν μὲν τὸ πῦον 

καῦαρὸν ῥυῇ καὶ λευκὸν, περιγίνονται, ἣν δὲ ὦφαιμόν τὰ 
καὶ ῥορβορώδες καὶ δυσῶδες, ἀπόλλυνταν. 

[316] ᾽Εμπυήματα μὲν εἴωθεν ὀνομάδειν οὐ τὰ κατὰ 
θώρακα µόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ καθ ὁτιοῦν µόριον ἄλλο τοῦ 

"σώματος εἰς πῦον ἀλλοιωθέντα φύματα. µύνους δὲ ἐμ- 

πύους προσαγορεύει τοὐπίπαν ἐξαιρέτους, οἷς μεταξὺ θώρα- 

κὀς τὲ καὶ πνεύµονος ἤθροισται τὸ πῦον, οὓς ὅτι συνήθως 
ἔκαιον οἱ παλαιοὶ μαθεῖν ἔστι καὶ ἐξ ὧν εἴρηκε Πλάτων 
ὁ κωμικὸς ἐπὶ «Ἀινησίου κατὼ τήνδε τὴν ᾖῥῆσιν' μετὰ 

ταῦτα δὲ Ἠυαγόρου ὁ παὶῖς ἐκ πλευρίτιδος ΛΑινησίας σκὲλε- 

τὸς, ἄπυος, καλάμινα σκέλη φορῶν, «αθόης προφήτης». 
ἐσχάρας κεκαυµένος πλείστας ὑπ Εὐρυφῶντιος ἓν τῷ σω- 

αρ]ογ][ωαπα εἴῖε ρτοΓεταπΕ, 1π πο ἄοσεαί πιατῖ οπῖάεπι 

Ριάεπάαπαι αἀπα[οί πια]τερτε, πια]εγὶ Ύετο γ]τῖ]ε πεα πα απη. 

κ.” ΧΙΠΙΥ, 
Ομῖ [μρριιγαεί πτωπεµτ αμὲ [εεαπεμγ, [ ρµς ριγηπι εἰ αἷ- 

δυπι ε[]ωαε, ευαἆμπε, [ [μδετμεπίπα εἰ οοεποΓµπι εἲ 

ξτανεοίεπς, ρεγειπε. 

Ἐπιργεπιαία οοπ/[παεν1ξ ποπιήπατθ Ποπ α4παε 1Π {λοταςθ 

ἁππιίαχαί, {[εά εἰῖαπι φπανῖ5 Ίπ αἰῑα ρατίο 1π ρᾳς πἰαία 

Γ{Γαπί (ωῬετοπ]α. ΆῬταε οεἰετῖ Υεγο ΕΠΙΡΥΟ5 ααὶί [αρρυτᾶ- 

Το γοο]ίαί Ρ]εταπιαιε [οἷο, αιάθας ἀπίετ ρεεία5 εἰ ρι]- 

πποπεπι ρα οο]]εοίιπι εΠ, ᾳποδ πτετε οοπ{αεν][[ε νείεγες, 

εκ 15 Ἰϊοεί ἀἱ[οετε 9παθ Ρ]αΐο οοπιῖοις 1π (ἶπεβα Ἠ]5 

. τετρῖς ἀῑχΙε. Ῥο[ίεα νετο Ἐμαρβογαε Πας Οἴπεβας ε Ρ]ει- 

σος [εε]εῖας εἰ ατγίάαδ ρατε Υασβης, αγαπάΙπαςεα 5ετεΠδ 

οτυτας, ἰ{αδῖς Ρταεπιποῖας, Ῥ]ατιπιῖς ε[ομαγῖ5 ΟΟΓΡΙ5 απα[ταδ 

3ῦ Ευτρμοπίε 1π εοποίοπεπι ρτοάΕῖ. Όποά απίεπι ῬΡι5 

λκ 

.φ” 

ν 
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Εά. Οοματῖ, τας [316. 1 ς ΓΚ. Ῥα{, ψ. (329.) 

µαιε. ὅτι ἐὲ τὸ μὲν πῦον τὸ λευκὸν ἀγαθόν ἐσει, τὸ δὲ 

βορβορώδες καὶ δυσῶδες μοχθηρὸν οὐδεὶς ἀγνοεῖ. 

με. 
ο ή κκ ὃ ’ ’ Ἁ ) ) --- ' 9 ον 

κόσοι τὸ ἧπαρ διάπυον καίονται, ἣν μὲν τὸ πὺον παθαρὸν 

ῥυῇ καὶ λευκὸν, περιγίνονται ἓν χιτῶνυ γὰρ τὸ πῦον 
” 3 ’ κ ' 

τουιέοισίν ἐστιν" ἢν δὲ οἷον ἀμύργη ῥυῇ, ἀπόλλυνταυ, 

φ δ. τ 5 ν θα .. - « Ἆ » 
Ο αὐτὸς εἶπε τὴν αἰτίαν, δι ν οἳ μὲν απὀλλυνταυ 

τῶν οὕτως ἐχόντων, οἱ δὲ περιγίνονται᾿ καὶ γαρ οἷς ἓν χι- 
τῶνι τὸ πῦόν ἐστι μηδὲν πεπονθυίας τῆς οὐσίας τοῦ σπλάγ- 

’ / 3 - -”. ες 

χνου σώξονται πάντες, οἷς ὃ᾽ ἄχρι τῆς τοῦ ἧπατος σαρ- 
ν ς . , Π 3 Π 5 ΤΗ, 

κὸς ἡ φΏορα διῆκει, δεύντως αποθνήσκουσιν. ὅτι δὲ ἆμορ- 
η . ε η  φ ον , 

γην ὀνομάξουσιν οἱ Έλληνες την υπύὐστασιν του ἐλαίου καὶ 
, 3 η) .) ΄ -” ο 

ὅτι τοιαύτης εἰκὸς γίνεσθαι τὴν ἄπεπτον σηπεδόνα τοῦ ἧπα- 

τος εὔδηλον πανεί. 

αἱρᾶπι Ῥοπαπι Πἱ, {εου]επίαπι γέετο εἲ {οειϊάαπι πια] πα 

ηεπιο ἀρηποταῖ. 

ΧΙΥ. 

Ομ Γωρρµγαῖιο Ίεεογτε αἆμγμπίμτ, {[ ρµς ρµγπα αἰδμππφιμε 

μαι, [ο[ρίιες ευαάωπε, ἵπ εωπίεα παππφµε ῆὶς Ῥιο ἰπε, 

{ νεγο φμα[ῖ απιµγεα ᾖμαῖ, Ῥεγεμπε, 

1ρ[ε οαυ[απι Ρρτοπαποϊαν]ϊ οϐ ο παπι ααἱ ἔα α[Πεοῖί Γαηέ, 

εογαπι απ]άαπι Ἰπτεγεαπῖ, απ]άαπι εναάμπί, Ετεπίπι φπ- 

Ῥας ε[ὶ 1π {απίσα Ριβ, 1]]αεία ν][οεγὶ [αρβαπίῖα Γεγναπίισ 

οπιπες; ααἶραθ Ύετο ἵπ ΟΑΙΠεΠΙ Ἠ[απε Ἰεοογῖ οογγαρ!ίο 

"Ῥεπείταί, 1 ταβίοπα πποπϊµηίατ,  Ὠποά απίεπι ΠΙΟΓΡΕΠ 

απιητοᾶα ο]εῖ {8εοεπι Ογαεοὶ ποπαϊπθηί, αοάφε 1Η Ππιῖ-- 

Ίεπι Ῥατ Πι ε[ε Ἰεοοσῖ οταάαπι ραίτεάίπεπι οπιπίθας πᾶ- 

η] {είπα ΠΕ. 

-ᾱ---- - 
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ματ. 

(353) ᾿Οφθαλμῶν ὀδύνας ἄκρητον ποτίσας καὶ λούσας 

πολλῷ Θερμῷ φλεβοτόμει. 

[017]. Τῶν παραγεγραµµένων εἶναί µου δοκεῖ καὶ 

οὗτος ὁ ἀφορισμὸς, οὐχ ὁμολογῶν ἑνὶ τῶν ἔμπροσῦεν εἰρη- 

µένων τὸ ὀδύνην ὀφθαλμῶν ἀκρατοποσίαν ἡ λουτρὸν ἢ πυ- 

ρίην ἢ φλεβοτομίην 3 Φφαρμακείην λύειν. τοῦτον μὲν τὸν 

ἀφορισμὸν ἐξήγημαι κατὼ τὸ ἕχτον ὑπόμνημα , δεικνὺς τὰς 

διαθέσεις, ἐφ ὦν ἕκασιον χρὴ τῶν βοηθημάτων ἄγειν εἰς 

χρῆσιν. ὁ δὲ νῦν προκείµενοο ἀφορισμὸς ἐπὶ μιᾶς διαθε- 

σεως ἀξιοῖ χρῆσθαι τοῖς τρισὶ βοηθήµασιν. εἰ μὲν οὖν ἔχευ 

τις ἡμᾶς διδάξαι τὴν διάθεσιν, ἐφ ἦς χρεία τῶν τριῶν 

ἐστι βυηθηµάτων, εἰσόμεθα χάριν αὐτῷ µέχρι ὃδ ἂν ἐξη- 

γῶνται μὲν τὸν ἀφορισμὸν ὡς γνήσιον, μὴ διδάσκωσι η 

ἡμᾶς τὴν διάθεσιν, οὐ πεισόµεθα ταῖς ἐξηγήσεσιν αὐτῶν. 

ἃ γοῦν λέγουσιν οἱ ὅλως ἐγχειρήσαντες εἰπεῖν τυν κἂν μετρίως 

πιθανὰ, ἔσει τοιαῦτα. ἐφ ὦν αἷμα παχὺ τὸ πλεονάξον ἐστὶ 

ΧΗΠΙ, 
1π οεμίογµπα ἀοἰογίδις εμοῖο πιεγο εἲ οορίο[α οαἶιάα τοίο 

ι οΟὔροτε υεπαπι /εεαιο. 

Ἠϊο αρ]οτί[αας πηὶμὶ 4ποφιε υΙάείατ ος αὖ[οσῖρίι 115 

ε[ε, αααπα απῖ εκ {υρτα οΟΠΙΠΙΕΠΙΟΤαΙ15 ἨΙΙΠΙΠΙ6 οοηρτηαί, 

ἀοσεσηίί: οεμίογωπι ἀοΐοτες ππεγὶ Ροίίοπεπι αμὶ θαΐπιειμπα αιιξ 

Γοπιεπέμπι αμί νεπαε /εειίοπεπαι απι Ῥιγβαἴἴοπεπι [οἰνεγε. 

Αἴαπο Ἠαπο [8πε αρλογΙπππι. [εχίο οοπιπεμίατ]ο εχρ]ᾶ- 

πανίπιας, ο[ιεηβς 15 αΠεοίίρις, ἵπ απ 1ριας Πήρυ]α τεπιεᾷ]α 

πἆ {αι ἀποεπάα ΠΠ, ΄ Ῥτοροβίας γετο αρονίπηας 1η 

ηΠο αΏεοία (πίδις ρταεβάἰὶς αἰομάαη ε[[ε Ἰμρεί. Ομ8ΠΙ- 

ἀἵα νετο Ἠιπο αρ]λογΙ{αιαπα ἵαπα αι ]εσίιπιαπι εκρ]εῖε- 

τ]πῖ, πε(πθ Πο οπίδπᾶπι 18 Πι αΏεοίας ἀἁοοιπετῖιηῖ, ϱοἵάσα 

εχρ]απα[ιοπῖθα5 πεφπαφπαΠα βάσπι αἀλΙρερίπιας. ΔΑ αἴιαε 

ἀἰοωηὲ ἡ ααὶ οπιπί μις πιοᾶίο αλφιλά οἱ ρα ΡνοραΡί]ο 

ἄἱοεγο οομοπάαέ, Γαπέ Ἰνα]αφπιοςί,  ἵα φαἱρας ογαί[ας [αη- 
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καὶ διὰ τοῦτο κενώσέως χρῇζον, ἄμεινον νομίζουσι χέοντεο 

πρότερον αὐτὸ μετὰ ταῦτα χρῆσθαι τῇ φλεβοτομίᾳ, χεθή- 
σεσθαι δὲ πιόντων τὸν ἄκραιον τῶν καμνόντων καὶ λουσα- 
µένων. αλλ οἳ ταῦτα λέγοντες. ὅτι µηδέποτε διὰ πείρας 

ἤλθον ὧν λέγουσιν, ακριβώς ἴσασιν οἱ τῶν ἔργων τῆς τέχνης. 

τρίβωνες. οὔτε γὰρ οἶνον «οὔτε λουτρὸν ανέχεται ἡ πλη- 
Φωρικὴ διάθεσις ἄνευ µεγίστης βλάβης, ἀλλ ἔστι ταῦτα 

τὰ βοηθήματα ταχέως αἵματος ἐσφηνωμένου κατά τι μό-- 

θιον ἄνιυ τοῦ καθ ὕλον τὸ σώμα πλήθους. οὕτω γοῦν 

καὶ ὁ ᾿4σκληπιάδης οἴνω χρῆται μετὰ τὴν τοῦ παντὸς σώ- 
µατος κένωσιν, ὑπὲρ τοῦ τὰς ἐνστάσεις ἰᾷσθαι. πλήθους 

ὃ᾽ ὄντος ἐν ὕλῷ τῷ σώματι διαθῥαγῆναι φῷάνουσιν οἳ χι- 
τώνες ὀφθαλμών ἐν αὐτῷ τῷ πίνειν τε καὶ λούεσθαι. ὥσε 

εἰ μὲν ἄνευ πλήθους ἡ ὀδύνη 7ίγνοιτο, δι ἐμφραξίν τε καὶ 

σφήνωσεν αἵματος παχέος, ὀρθώῶς μὲν λούσουσί τε καὶ οἶνον 
δώσουσιν, οὐκ ὀρθώς δὲ φλεβοτομήσουσιν ει δὲ πληδος 
εἴη, καλῶς μὲν φλεβοτομήσουσιν, οὐκ ὀρθῶς δὲ λούσουσι 

καὶ οἶνον δωσουσιν. 

οιῖς τεάππάαϊ αἴηαθ Ιάείτοο γαομαίῖοπε ερεῖ, 1Ππ 8 Πθ- 

Ίϊμς ε[ἴε ραίαπί {οπραίπεπι Ρτῖης {αµάςτε, ἀε]πάε 11 Ρ]]ε-- 

Ῥοΐοπιία: {αῇ]επι ααίεπα {οτα εἴ τεηιαίαπα ἀγῖ, ΠΠ ππεγασαπα 

αορτῖ Ρίραπί εἰ [ε Ὀαϊπεῖς Ἰαγεγιηί, Ύεταπι 1Π ατί]5 ορθ- 

τρις οχοτεῖίαΙῖ Ῥίαπε ποτιηῖ {α]ία Ρτο]οφάπαίο ρτο]οφυῖο- 

τηπα Γπογιπι Ῥετίοι]απι πάπα απι {εοΙε,. ΊΆεφαε επῖπι 

νΙπΙά. Ἠθας βΡαΐηευπι οἴἶτα πιακῖπιαπι ἀεἰτιπεπίππα ῥ]- 

Ὀλπογίοα Γετί αΠοοίο. 9εᾷ Ίαεο [απί ογα[ [αησαϊηῖ ρασίὰ 

ου]άαπι Πππραο οἴίτα απὶνετίι οοτροτῖδ Ρ]επ]αάἴπεπι ΡΓ86- 

Πάΐα. Ρίο επῖπι Α[ε]ερίαάεβδ νΙπο πας Ρο[ῖ Το] ϱΟΓ-- 

Ῥοσ]6 νασπαοπεπι επ[ία[εων οἩγαπάαΓΙΠΙ ριαία.  Ότοά { 

{οίῖας ΠΙ. οοτροτίς Ρ]επ]ίιάο, ΡτΙ18 απίετ Ῥϊρεπάππι εἰ Ἰ8- 

παπά μπι ἀἰταπιρεπέας {απῖσαε ο παπι εαγαπι εχρεάίαίαγ οἳ-- 

Βγιοίίο. Όιατε Π οἴίγα Ρ]επΙπάῖπεπι ἆο]ος οὐοτ]αίασ 

Ρτορίετ ομβγμοίῖοπεπι εἰ ουπθαΙοηΏθπι οτα([ῇ [απσιι]ηῇ5, τεοίθ 

αιἰάεσι Ἰαγετῖηί 111 εἰ νίμαπι ἀεάετ]ηξ, πο εἰἶαπι γεηαπι 

{εοιετῖηί, 9Βἱ νετο Ῥ]επιιμάο {μετῖ, ἴωμπι τεοίε γεπᾶπι 

{εεαβαπῖ, πια]ς γετο ἸαναίΙοπ1βας εἰ ν]πο πἰεπίαγ. 

“μι. 

; 
ι 
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ο” 
“Ὑδρωπιώντα ἣν βὴξ ἔχη, ἀνέλπιστός ἐστο. 

Τοῦτο πρόσθεν εἴρηται" τοῖς ὑδρωπικοῖς βὴξ ἐἔπιγενο- 

µένη κακόν. 

/ μη’. 
[218] «Στραγγουρίην καὶ δυσουρίην θώρηξις καὶ φλεβοτο- 
μη λύει, τέμνειν δὲ τὰς εἴσω. 

"Ὅτι μὲν ἡ στραγγουρία τὴν κατὰ στράγγα τῶν οὕρων 

ἀπόγρισιν δηλοῖ΄ τοὔνομα αὐτὸ διδάσκει. δυσουρία δὲ δύ- 

ναται μὲν καὶ ἡ µετ ὀδύνης οὔρησις εἰρῆσθαι, δύναται δὲ 

καὶ ἡ μετὰ δυσχερείας τινὸς, ὥς µόγις ἐνεργεῖν τὴν κύστιν. 

τὴν μὲν οὖν στραγγουρίαν αὐιῶν τὲ τῶν οὔρων ἐργάζετάι 

ᾗ δρίμύτης, ἀθῥωστία τὲ τῆς καθεκτικῆς ἐν τῇ κύστει ὃδυ-- 

νάµεως, ἥτις γίνειαυ διὰ δυσκρασίαν καὶ μάλιστα τὴν ψυ- 

χθάν. τὴν δὲ δυσουρίαν, εἰ μὲν μετὰ ὀδύνης εἴη, φλεγμονὴ , 

ΧΙΥΙΙ. 

Ἡγάγογε ἰαδογαπίεπι [ῖ ἵμ[[ς ἀειίπεαε, ἀε[ρεγαιις εθ. 

Ἠαεο Γεπίεπίϊῖα [αρτα ]απι Ρτοπππο]αία ε{[ι.  Ηγάτορϊ- 

οἳς ἱ[]ς [αοσεάεπς πια]αΠῃ. 

ΧΙΥΙΠΙ. 

διταπριγίαπι εἰ ἄγ[μτίαπα ελογεκῖς εἲ νεπαε Γεοεῖο /οἶυῖε. 

Ππιεγίογες αµίεπι υεπαε /Γεεαπάαε Γωη:. 

Οιοά Ππαησατία ατῖπας σα[ιαίἶπι ΠΗ]]απίῖς οχογείῖοπεπι 

Πρπ]βοεί, ποπιεη Πρίαπα ἀοοεί,. Ὦγ[αγία γΥετο ἀῑοί Ροίε[ῖ 

{πι 4παπθ ομπα ἀο]οτο Πί πκίῖο, ἔππι αᾶς ου απαβαΠι 

ἀϊβιου]ίαιε, αἆςο πῖ νῖκ {αποιίοπεπι [μᾶπι ουεαί γε[ίσα. 

Ῥουγο [ἰπαπριγίαπι ἴππι απίπαε 1ρβας ε[]οίιί αοτπιοπῖα {πα 

τείεπἰτ]οίς {αειι]ἰα[ῖς νείίσαο ἸπιρεοϊΗ]ία 4άο οὗ 1Πίεπιρε- 

τεπι Πἰ ροι([Ππιαπιᾳαο {πρίάαπι. Ὠγ[απίαπι απἰάεπι {. ουπι 

ἀο]οτο {μονίί ἱπΠαπιπιαο αἱ αμ[οθίιφ. οἱ πἱοεγαί1ο οἱ {π-- 
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καὶ ἀπόστημα καὶ ἕλκωσις ἀνώμαλός τὲ δυσκρασία καὶ 

πνεῦμα φυσῶδες"' . εἰ δὲ δυσχερής τις κίνησις εἴη, ἢ ἀθῥω- 

στία δυνάµεως ἢ παρὰ φύσιν ὄγκος. ἐκ τούτων ἁπασῶν 

τῶν διαθέσέων τὴν μὲν ψύξιν ἡ θώρηξις λύει, τουτέστιν 

του ἁπλῶς οἴνου πὀσις ἡἢ ἀκρατεσιέρου' καὶ μέντοι τὴν 

τοιαύιην φλεγμονὴν, ᾖἥτις ὃν ἔμφραξιν παχέος αἵματος 

ἄνευ πλήθους ἐγένετο, τὴν δὲ σὺν πλήθει φλεγμονὴν, ἤδη 

δὲ καὶ τὴν ἄλλην, ση χωρὶς μὲν ἐνδείας ἐσεὶ, µετ εύρω- 

σιίας δὲ δυνάμεως, ἰᾶται φλεβοτοµία. περὶ δὲ τοῦ τμ ἐιν 

τὼς εἴσω φλέβας εἴρηταί µοι κατὰ τὸ πρὸ τούτου βιβλίον, 

ἐν ᾧ τόνδε τὸν ἀφορισμὸν ἐξηγούμην, δυσουρίην φλεβοτο- 

µίη λύει, τέμνὲιν δὲ τας Σίσω. 

μθ’. 

«Υπὸ κυνάγχης ἐχομένῳ οἴδημα καὶ ἐρύθημα ἐν τῷ στήθεο 

ἐπιγιγνόμένον ἀγαθόν. ἔξω γὰρ τρέπεταυ τὸ νούσημα. 

αεηπα]ίς {πίεπιρετ]ες αἱ Παἰα]εηίτφ [ριπίας {αοϊαπε; [Π νετο 

ἁ][βοΙ]ς απαεάααι γεβσας πιοίῖο εχβα [οτί ἔππα νε] {αομ[{α- 

ες πιρεοϊ]]ίας γε] ἔαπιοι οοπίτα παίιταπι οααία ε[. ἹΤῃ- 

ἴεγ Ἰιοῦ ΟΠΙΠΕΘ γείσαο α[εοίας {πριάαπα πποτβαπι [ο]νις 

{λογεχῖσ, Ίοο ε[ι ν]πὶ Ππιρ]ιοϊίεγ Ρο[ῖο γεἰ πιεταςῖονῖς 

εαπιΠθ Ργδείετεα ΙπῃαπηπιαΙΙοΠεΠ1 πας Ρτορίευ οῦ[γιείῖο-- 

Ὥσπι [αηριϊπῖς ογα[]ογῖς οἰίγα Ρ]επ]αάἴπεπι Γαοΐα ΠΙ; ᾳπαθ 

νεχο οπι Ῥ]επ]μάἶπε οτία ε[ ἱπ[αππιαί]ο, πιο εἰῖαπι 

αιιας [πε ἀεβεοία Πί εἴ ουπῃ νΙγίμπα ΤοΡΟογθ, αἴταπιᾳαθ [α-- 

Ὠαξ νεπαο [εοίίο,. Οθίεγαπι 4ε νεπῖς ΙΠΙεΓΙΟΓΙΡΗΦ [εσας] 

Γαρεσῖογε Ίρτο α ππο ἀῑοίιπι ε{ί, 1π ᾳπο πμῖ εκρ]ραίας 

ει αρλοσ][ηχας 16, ἀγίαγίαπι ΡΗΙεβοίοπια {οἰν, Ύεπα 

αυίεπα ἀπίθετίοχ Ιποϊάεπάα ε{ῖ, 

ΧΙΙΧ. 

4ὖ απρύια ἀειεπίο [ῖ ΕΜΠΛΟΥ εἰ γμΡΟΥ ἵπ μεείοτε οδοτίαπετ, 

ὕοπωπα; Γογας Παπιφµε φετέῖμγ πιοτὸμο. 
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Οὔιος ὁ ἀφορισμὸς ἔαπροσθεν εἴρηται κατὰ τήνδε τὴν 

λέξιν: ὑπὸ κυνάγχης ἐχομένω οἴδημα γενέσθαι ἐν τῷ βρόγ- 

χω ἀγαθόν. ἐξήγημαι ὃ᾽ αὐτὸν ἐν [519] τῷ τετάρτῳ 

τώνδε τῶν ὑπομνημάτων. ἐνταῦθ᾽ οὖν ἔοικε παραγεγράφθαι, 

προσθεῖναέ τινος βουληθέντος τὸ ἔξω 7ὰρ τρέπεταυ τὸ 

πάθος. 

γ. 
ς / ” ε 3 ’ 3 .) ε ’ 

Οκύσοισυ σφακελισθη ὁ ἐγκέφαλος, ἓν τρισῖν Ίμερησιν 

ἀπύλλυνται" ἣν δὲ ταύτας διαφύγωσιν, ὑγιέες γίνονταυ. 

Τὸ σφακελίζειν μὲν, ὡς πολλάκις ἐἴρηκεν ἐν τῷ περὶ 
ἀγμῶν καὶ ἄρθρων, ἐπὶ τοῦ διαφθεἰρεσθαι τοὔνομα φέρων, 

ἐνταυθοῖ οὐκ ἐγχωρεῖ φθορὼν ἀκοῦσαι τοῦ ἐγκεφάλου προ- 
κειμένου τοῦ, ᾖἢν δὲ ταύτας διαφύγωσιν, ὑγιέες γίνονται. 
εἰ γὰρ δὴ φθορὰ τῆς οὐσίας ἐστὶν ὕλης ἑκασιου τῶν σφα- 

, ῃ ε ’ 3 3 ῃ - 
κελιζόντων μορίων ὁ σφᾳάκελος, οὐκ ἔνδέχεται Ὀεραπευῦἤῆναυ 

« . ή - ’ 

τὸν οὕτω κάμνοντα. μή ποτε οὖν ἐνίοτε οὕτω κπαταχρώμε- 

Ηίο αρ]ιοτί[πιας απίεα 18 νετρῖς [οτρίας εΠ: απρίπα 

ϱΟΥΥεΡΙο οεγρὶοὶς «µππογεπι οδογἰγὶ ὂοπμπι; Έαεπι ααῑάεπι 

εκρ]]οανὶ ηπαγίο Ἰογιαπα ΟΟΠΙΠΙΕΠΙΑΤΙΟΤΗΙΩ,. Ἠ]ο Ιστίατ αᾱ- 

Γοτῖρίμς ε[ζε νἰἀείαν, νοϊἰεπίε αιορίαπα ἀ]αά αἀ]απρετο, 

Τοτας επῖπα πποτδιις υεγ(ιΕΗΥ. 

µ, 

Οιΐδις οεγεῦγιπα [ιάεγαεμπι εἰ, Ἡὶ ἴπέγα ἴγες ες πεετ- 

εωπε; [ νετο Ἰοῦ ε[Γωβετίπε, [απὶ ευα ζει 

ΒΙάεγαίϊ οαω]άσπα, τί Ρ]εταπιπε Ἠρτο 4ᾳ {Παοἰατὶῖς εἰ 

ατή οι [19 Ρτοπιποϊαν]έξ, Ῥτο οογταπηρὶ π{ωτραί νοσαβι]απη, 

Ἠ]ο νετο οετεὺγῖ οοιταρίίοπεπι ΙΠίεΙΙρετε ποπ Ρο[αιημς 

Ίοο {εσία αἀάῑίο: [ υετο ᾗος ε[}ιρετίπε, [απὶ ευαάιμπε. 

ΒΙ Παπιαιε [ρ]ασε]ας ἰοίῖμς [αρβαπίῖαε Πί οοτγαρίϊο ραγί18. 

ου]άθᾳπε Πἀεταίαε, 1 Πα Ἰαροταί οιγαΙοπεπ ποπ αἀοῖῖ--ν 

πε, Άι ἀρίίας ἠπιετάμπι Ἰη]αθ νετρί αΡυ[α, ο πμπι φαῦ 



4568 ΙΠΠΟΝΡΑΤΟΣΣ αΦΟΡΙΣΜΟΙ 

Γ. 0µατί, ΙΧ. [5191] : Ἐὰ, Βαῇ, γ. (455.) 
νοι φέρωσι τοὔνομα καὶ κατὰ τῶν ἀρχομένων νά ἐμπί- 
πτειν τῇ διαθέἑσὲι, µηδέπω ὃ᾽ ακριβώς ἐχόντων αὐτὴν συµ- 

πεπληρωμένην. τοιαῦτα γάρ τινα κἀπὶ τῶν σαρκωδῶν µο- 
θίων ἐν ταῖς γαγγραίναις συμβαίνει, τοῦ μὲν πάθους αυτοῦ 

διὰ μέγεθος τῆς φλεγμονής αναισθησίαν τὲ καὶ μελασμὸν 

ἢ πάντως γὲ νεκρώδη τινὰ χροιὰν ἐπιφέροντος τῷ πάσχοντο 
µορίῳ. }αγγραινοῦσθαι δὲ λέγομεν καὶ τὸν ἀρχόμενον ἐμ- 
πίπτειν τῇ διαθέσει. ὥσπερ οὖν }άγγραιναν δη μὲν συµ- 
πεπληρωμένην, ὡς νενεκρὠσθαι τὸ µόριον ἀδύνατον ἐᾶσθαι, 
γεννωμένην ὃ᾽ ἔτι δυνατὸν, οὕτω καὶ σᾳάκελον. καΐτου γὲ 

καὶ τὴν ἐν τοῖς σαρκώδεσυ µορίοις νέκρωσιν ἐπὶ ια 

σλεγμονῆς, Ἐν ἰδίως ὀνομάζουσι }άγγραιναν οἱ ἰατροὶ καὶ 

ταύτην οἱ Έλληνες ἐκάλουν σφάκελον. οὕτω γοῦν µου δοκεῖ 

καὶ ὁ "ΠἩρόδοτο τὸν μηρὺν εἰρηκέναι τοῦ Μαμβύσου σφα- 

πελίξεσθαι καὶ τὸν ἐγκέφαλον δὲ σφακελίξειν οὕτως ἄν τις 

εἴπου µύνως" καὶ µέντου καὶ διὰ τι παχὺς ὁ Ῥάνατος ἐπ 

αὐτοῦ, πρόδηλον ὡς τοῦ τε πάθους ὄντος χαλεπωτάτου καὶ 

µορίου κυριωτάτου. μὴ φὑάσαντος δὲ ἀποθανεῖν ἐν τρισὲ 

απο {π α[Πεοίίοποαιι Ιποίάεγα Ἱποῖρίιαπέ, 9ο5 ποπάιιπι ρ]απα 

ἀρ[απι οοπρ]είαπι Ἠαβετο βσηϊβοεπί, Ἐ)]ασπιοςί επ]π1 Ποι-- 

ημ]]α «οαγΠπο[ς εἰῖααπι Ρατίῖοας Ῥες σαηρταεπας ασο]άἀμηξ, 

απ μπι α[Πεοίας οϐ ΠπΠαππιαΕἰοπῖ5 ππαρηϊ(αἀίπεπι ρατίῖ Ίαβο- 

ταπίϊ εἰ απαε[πε[ίίαπι (Γεη[ας ναουϊἰαίεπι) εἳ πίρτιεπι αα 

ΟΠΥΠΙΠΟ οαάανεγο[ίαπα απεπάαπι οαἱοτεπι οοποϊ]αί. . Έαπι 

απίεπι οἰἴαπι ΡαΏρταεηπα ]αβοτατο ἀἰοίπα, αιῖ Ἠππο ἵπ 

αΠεοίιιπι ἀποίάεγα Ἱποὶρίε, Οιειπαάπιοάιπι 1ρίαν Ίαπι οοπι-- 

Ῥ]είαπι εοφιθ Ρτοργε[απι ΡαΠΡΓαεΠαΙΑ μέ ρατδ ειποτίαίασ, 

{αή8γθ ἨοἨ Ἰσεῖ, ἀωπι Ύεχο αἀἆλαο σεπεταίασγ Ἰσεῖί: {Πο 

οἰίαπι [ρ]αοε]απ, ΌὉπαπιααπα ϱαΓΠΟ[ΑΓΗΠΙ εἴῑαπι Ρατ απι 

Ὡθογο[ίη μας ἹπΠαπιπιαιίουϊς {[εοπῖίας πιαρηϊαάίπεπι εἴ 

ᾳἴιαπι ππεαΙοΙ 6ᾶηρταεπαπι Ργορσίε ποπαἰπαΠί, εἰῖαπη [ρ]αςθ-- 

μπι Οταεοὶ αρρε]]αβαηῖ, [ία [απε Ἠετοβοίας 0απιβγῇς {6-- 

της [Πάθναιὶ ἀῑκί[[ε πηῖμὰ νἰάείασς οεγεβγιπα 4πσααε Πἀ6- 

χατὶ [οἰαπα Πα ααἹερίαπι ἀῑσείαί. Αίαιε εἴῑαπι ᾳΠαπιοβγεπα 

οἷία ΠΙοΥς [άεγαίο οεγεβτο οβονίαίαν, πιαπΙ{ε[ίαπα ει, ἵαπα 

απία ταν 1{Ἠ πας {μπι ααία. Ρατ πιακ]πις Ῥχίποερ,. Οιοά 

νο κο αδ ωλδδὰς - 
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ταῖς πρώταις ἡμέραις τοῦ κάµνοντος, ἀλλ εἰς τὴν τετάρ- 

την ἀφικομένου, παρακμάδειν τὲ χρὴ τὸ πάθος ἐλπίζειν, 
ἐρῥώσθαί τε τὴν δύναμιν, ὥς κρατῆσαι τελέως αὐτοῦ. 

να. 

[900] «ΙΙΓταρμὸς γίνεται ἐκ τῆς κεφαλῆς διαῦθερμαινοµένου 
τοῦ ἐγκεφάλου 3 διυγραινοµένου τοῦ ἐν τῇ κεφαλῇ κενοῦ" 

ὑπερχεῖιαι }ὰρ ὃ ἀὴρ ὃ ἐνεὼν ἔξω. ψόφει δὲ ὅτι διὰ 
στενοῦ αὐτῷ ὁ διέξοδός ἐστιν. 

(954) Ἅ«ἱ τοιαῦται λέξεις δύο σηµαίνουσιν, ἓν μὲν 

καθόλου λεγόμενον. ἐπὶ παντὸς τοῦ προκειμένου πράγματος, 
ὥσπερ ἐνταῦθα τῶν πταρμών, ἕτερον ὃ᾽ ἐπὶ μέρους, ὡς 

ἐνταῦθα περὶ τῶν ἐξ ἐγκεφάλου γινομένων πταρμῶν. ὃ 

μὲν οὖν πρὠτος λόγος ἔσται τοιοῦτος" πᾶς πταρμὺς ἐξ 

ἐγκεφάλου γίνεται, διαδερμαινοµένου τοῦ ἐγκεφάλου ἢ διυ-- 

Ἰθαινομένου τοῦ ἐν τῇ κεφαλη κενοῦ, ὥσπερ ἐσεὶν ἆληθέ- 

4 Πίραθ ρτ]πιῖς ἀῑεῦας αεσεγ Ρτίας ποπ Ππίεγίετέ, [εά αἆ Ρ ᾿ 
απατίαπα ἀῑεπι ρετγεηῖαί, πποτραπα ἀεε]ίπανε εἰ νῖτες Ἱία 

τοβοχαςσί [ρεταπάαπι ε[ὶ, αἱ πιοτβαπα ΟΠΙΠΙΠΟ εγἰοεγ]Πί, 

1Η. 

διεγηµιαιῖο οἴειμγ εα εαρίε, εαἰε[αοίο «οεγεὂτο αμὲ ρει- 

Πμππεειαίο ομοᾶ ἵπ εαρίιε ε[ἰ υαοµο. «ξγ επῖπι ἰπιμς 

εοπέεπέµς [ογας ετωπαρἰ. διτερῖε αιίεπι αμοὰ 1ρῇ γεγ 

απρι[έμπα [ιε επίις. 

- , 

Τα]ες [επίεπίϊαο ἆπο σηϊβοαπίς ππαπι ᾳαοά πηῖνοεγ- 

Γα]ίετ ὧε οπιηὶ τε Ρτοροβία ἀῑεῖίας, νε]αῖῖ Ίοο ἰεχία ἆε 

ΠετηπἰαἰΙοηίρας; αἰίεταπι αιοά ρατἰομ]ατίίες, τί Ἰήο ἆᾳ 

ΠεγπιαίαΓιοπίθας εκ οπρίίε {αοῖ, Ὀτίπια Ίἴαφιε Γεπ[επίία 

{α]19 οχῖε, οπιπῖ [εγπιίαἰίο οἰείαχ εκ οαρίία Ρεγοαἰε[αοίο 

οεγερτο απί Ῥειμαππεοίαίο ᾳποά 1π. οἑρίίε ε[ὶ ναοιο. Ἀ6θ- 

οππάα νετο Πεγππ[αππεπίαπα εκ οαρῖίε ΓαΠΙ6ΠΦ ΠππρείΗΙή 

οροτίίης, οετερτο εκοα]ε[αοίο ααῖ Ρει]απιεοἰαία οεγευγί 



που ον: ΓΗΠΠΟΝΜΡάΤΟΙΣ ΑΦΟΡΙΣΠΜΟΙ 

Εά. Οἶνασίι ΙΧ. [ 520.1 Εὰ.. Βε{. Τ. (5924.) 
στερος" οὐ γὰρ πᾶς πταρμὸς γίνεται διαθερµαινοµένου τοῦ 

ἐγκεφάλου ἢ διυγραινοµένου τοῦ ἐν τῇ κἐφαλῇ κενοῦ. πτὲ- 

ροῖς }οῦν τινες. ἐρεῦ ἰξοντὲς τὰς ῥῖνας πτάργυνται καὶ μετὰ 

ῥηχὸς δὲ τυ πνεῦμα κάτωθεν αφικνούμὲνον εἰς τοὺς τῆς 

ῥινὸς πόρους αἴτιον γίνεται πταρμοῦ. καὶ τὸ νοµίδειν δὲ 

τὸν ἐκ τῆς κεφαλῆς ἐκκρινόμενον αέθα µόνον εἶναι τὸν τΨο-- 

φοῦντα, προφανώς φψεῦδός ἐστιν. ἐναργῶς γὰρ φαίνεται 
κάτωθεν ἐκ τοῦ πνεύµονος ὃ αἡρ αναφερόμενος, ἀθούως 

συστελλομένου τοῦ Θώρακος. ἀλλὰ καὶ τὸ προηγεῖσθαι τοῦ 
πταρμοῦ τὴν εἰσπνοὴν αθροιξούσης τῆς φύσεως αέρα ὃδα- 

ψιλῆ, πρὸς τὴν τοῦ πταριμοῦ γένεσιν ὁμολογεῖι τοῖς εἰρ- 
µένοις. μόνος οὖν ὁ τὴν αρχὴν τῆς γενέσέως ἔχων, ὄρεξιν 

τῆς φύσεως αποκρῖναι φυσώδες ἓκ τῆς κεφαλῆς πνεῦμα, 

τοῦτον γίνεται τὸν τρὐπον, ὃν ἐπιχειρεῖ διδάσκειν ὁ ἄφο- 
ρισμὸς, οὐδὲ τοῦτον ἴσως πάντα, τὸ γὰρ διυγραινομένου 

περιττὸν εἰς πταρμοῦ γένεσιν. εἰ γὰρ καὶ πλεονάξει τν 
κατὼ τὴν κεφαλὴν ὑγρὸν, οὐκ ἐργάζεταυ πταρμὸν ἄνευ τοῦ 

πνευματωθῆναι" καὶ τοῦτο φαίνεται προφανῶς ἐπὶ πολλών 

ναουίαία; ἄμας [επίεηϊῖα νοτίου εχ][ῖ. Χο επί οπι- 

η] Πετημίαϊίο Πί εκ οα]ε[αοίο οέγεβρτο απῖ ρετμιήεσίαίο 

εαρί(ῖ νασοιο, Ουάαπι επΙπί παγες Ρεπμῖς ρτογίαηίες 

Πειπιϊαπέ, αἴᾳαο ο Τα ααἶάαπι Γρίγίας ἵή[εγηο εἰαίαθ 

αἆ πατῖς πιεαίας ΠεγπιίαΙοΠ18 οαυ[α Πί, Ρταείετεα αηριι- 

τατῖ Γοἶαιη απ εκ οαρ]ίο ἐΧοσγηΗΥ αὖν 6Η ε/Γε αι Γοπῖ- 

ἴαπι οὐαί, ο[ πιαπΙ[ε[ιο {αἱ[μπ, Ἐνίάεπίετ επΙΠι αρρατεῖ, 

απ εκ ρΗ]πιοπε ΤΗΓεύΠς [αν[απα εΠετίαν αν [έείε ἹΠϊνεχ-- 

ἄπι εἰ τερεπίε οοπίγαμεπίο ἰἨοχαοθ,. Θεά εἰ Ῥγαεεεθεηίε 

Ιπ[ρίγαίίοια Πε ΠατηπίαΙοπεπι παίηγα οορίαπι αθτῖς αἆ 

Πεν (απιθη ({ σεπεγαίΙοπεαι οο]]ρεπίε ρταεάῖοἰι] οοπσγα[ξ, 

Φο]α Πιαφής [ιεγηιιίαι1ὸ ααε [μα ρεπεγαιιοηῖς Ῥγιποῖρίαπα 

Ἰαδεί, αβρο[ἰίίοπεπα Παίαγαε Παϊα[επίαπι εκ εαρῖίε Γρίτϊ- 

μπι εχοεΓπεΠᾶϊ Ἠοο πιοάο Πε, «αοπι ἆοοετς να]έ Ίου 

αρ]ιογ]/πιο Ἡἱρροογαίες, πεθιε {ογία[]ο Ἠήο ΟΠΊΠΘΙΗ. ΝαΠι 

αιιοὰ αἲί ρεγλµππεειαίο, αἲ Πετπιίαπιεπ[ϊ ΡεπεγαιΙοιειι 

[αρετνασαπεαπα ει,  Ειἰεπίαι Π ααἱδ ἵπ οαρίίο τεάππάεί 

ΜΠος, ποπ ἰάππςι ἶ Πειπααμιεπίπι οΠιοΙ, πΙ Παία- 
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ἐκκριιόντων μὲν Μρβκή διὰ μυκτήρων παμπόλλην, οὐ 

πταβνυµένων ἐξ ἀνάγκης ἐπὶ πολύ. ἐκεῖνοι μὲν γὼρ μόνου 

πτάρνυνταυ τῶν οὕτω διακειµένων, οἷς δακνώδές ἐἔσει τὸ 

καταβῥέον ὑγρὸν, ὡς εἰ καὶ τοῖς μυκιῆρσιν αὐιοῖο ἐνθείηᾳ 

τι δακνώδε.. ὥσπερ γὰρ ἡ βὴξ φυσικὀν τι σύμπτωμά 

ἐστιν. ἕνεκα τοῦ καθαίρεσδαυ τὰς ἐν τῷ πνεύμονι τραχείας 

ἀρτηρίας, οὕτω καὶ ὁ πτοαρμὸς ἐνοργῶς φαίνεται καθαί- 

θων τοὺς κατα τὴν ῥῖνα πόρους. ὁιτῆς ὃδ᾽ οὔσης αὐτοῖς 

τῆς συντρήσεως, εὐρείας μὲν εἰς τὸ σιόµα, διὼ λεπτοτέφων 

δὲ πόρων εἰς τὸν ἐγκέφαλον. 1} μὲν εἰς [351 ] τὸ στόμα 

σύνιρησις ὑπὸ τοῦ κάιωθεν ἀναφερομένου πνεύματος, οἱ δ' 

εἰς τὸν ἐγκέφαλον ἀνήκοντες πόροι πρὸς τοῦ κατιόντος ἐξ 

ἐκείνου καθαίροιται. καὶ σου παραφυλάττοντι φανοῦνταυ 

κουφίζοντες τὰ βάρη τῆς κεφαλῆς οἳ ἐξ ἐγκεφαλου τὴν αρ- 

ας τῆς κινήσεως ἔχοντες ο ίνονείι 7ὰρ αραιου-- 

µένων καθἈιροµένων τὲ τῶν κατὰ τν αεφαλήν ὑγρων ἐκ- 

κρινοµένων τὲ τῇ τῆς φύὐσέως ὁρμῆ. τὸ ὃδ᾽ αραιοῖσθαυ 

γίνεται αὐτοῖς Θερμαινομένοι θερμαίνονται δὲ ὑπὸ τῆς 

Ίεπίας τεάἁαίαν. Αἴααθ Ίος αρετίο ρτοάϊίατ 1π πιω], 

ααῖ Ἰοεί οορίο[απι ῬεΓ ΠᾶΓΕΒ Ἠωπιογεπι εχοεγπαπί, ηΠΟΠ 

ἴαπιοπ πεοεΠατῖο ῬΡΙεταππ(πε Πεγπαπηί. ΤΙ παπιααε Γο 

ες 16 Ἱία αΠεοίῖ Πετππίαπε, ααῖθας πιοτάακ ε[ὶ απϊ α 

οαρῖία Γεπιρετ ἀο[αῖῖ, αο Π απῖά πιογάακπ παγ]θῖις ΊπΠρΟΠᾶΘ. 

Οιιοπιαάπιοάιίπα επίπα ἴπ[ῃ αιοάάαπα παίιτα]ε [Υπρίοπια 

ει, αἲ εκραγραπἆαφ ραπποπίς αἴρεγας ἀγίεγίας, [Πο εἴϊαπα 

Πετπιαίαπιοπίμπι πατίαπα Πηεαίαδ πιαπ]{ε[ο εκριρατε νἰἆε- 

ἔμπ. Όμαπ απίεπι σεπίπα ΠΠ ρεγ[οταΠο, Ἰαΐα πάει 

αἆ ο5, Ρεῖ εχί]ε» Υετο Πιεαῖις αἆ οεγεργαπι, αιιοὰ αἆ ο6 

Ρεινεπῖί {ογαιιεα α Γρπίι ΙηΓετπε [αγίαπι οκρεάἴίασ; απ 

ψετο 1Π οεγεῦγιπι Γετιπί πιεαία5, αὓ εο αιοά 1πάε ἀείει- 

αχ Γρπία εκρυαγραπίασ. Αἴφιε ΗΡΙ αοουταίε οὐ[εγνοπΙ 

Ποεγπιαπιεπία εχ 6ΕΤΕΡΥΟ πιοἰμδ παπα Μαρεπίῖα σαρΏ18 

ρταν]ϊαίεπι Ἱεναγε ν]άἀεραμίαγ. Ἐπιπί επΙπα ἴαπι ΤαΓείαςΙ18 

ααἵ [απῖ Ἱπ οαρῖίε Ἠαπιοχῖριι5 απ παίαγαε Ἱπιρεία ΕχΧοτε- 

[ο. Βατεβπαπί ααίῖεπι η οοπεα]είαςε.  Οαἰεπαπί αιίεπι 
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ἐμφύτου Φερηάσίος ἀναξωπυρουμένης, ἦς διὼ τὴν αθάσν 

στίαν πρότερον Πῳροιστο τὰ περιττὰ τῶν ὑγρών. ὅταν οὖν 
εἴπῃ διυγραινοµένου τοῦ ἐν τῇ κεφαλῇ κενοῦ, μάλιστα μὲν 

ἀκουστέον τοῦ κατὰ τὰς κοιλίας τοῦ ἐγκεφαλου, ἤδη δὲ καὶ 

τοῦ περιέχοντος αὐτὺν ἔξωθεν. εὔπορον γάρ ἐστι κἀκεῖνο 

διὼ τοῦ ἐγκεφάλου, πρύτερον μὲν εἰς τὰς κοιλίας αὐτὰς, ἐν- 

τεῦθεν ὃ᾽ ὑπελθεῖν εἰς τὴν ῥινα. τὸ δὲ τῷ ἁἀθρόῳ τῆς 

ἐκπτώσέεως αὐτοῦ γίνεσθαι τὸν ψόφον, αὐτὸς ὃ “/πποκρά- 
της εἶπεν. ἔστι δὲ τοῦτο κοινὸν ὁποτέρ θα ἂν ἔχηται, 
εἴτ οὖν ἐκ τοῦ πνεύμονος ο αφερόμενος εἴτ ἐκ τῆς κἐφᾶ- 
λῆς καταφερύμενος. 

4 ͵ μὲ’. 
ο; ΄ 3 ὃ ” [ Δ 3 [ή 

κύσοισι ἧπαρ περιοδυνᾶταιι τουτέοισι πυρετὸς ἐπιγινόμε- 

γος λύει τὴν ὀδύνην. 
Δ 

΄ » ’ ” . 

Τὸ ἐπιγιόμενον ὄνομα δηλωτικόν ἐἔστε τοῦ πρόσθεν, 
” . .) 3 

ὅτι περιωδννώντο, μὴ πυρέττειν αυτοίς. εἴπὲρ οὖν τὸ ἧπαρ 

παίϊνο οα]ογα [ε[ε εκ[ι[οΙίαπία, οι]αδ ρτορίετ Ιπιρεοι]]ία-- 

ἴθπῃ Ρτία9 οοασοεγγαία Γαεχαί Γαρ6γγασαπεα Ππι]άῑίας. ὋΟ11πα 

Πίαφιο αἲί ρενμιπιεοἰβίο φποά 1π οβρίίε ε[ νασμο, Ῥγαθεῖ- 

Ριε ααἰάεπι Ππίε]Ισοπάα νε] νοαηἰτ]οι]ογαα οεγεβΓΙ ναςυα 

οαν]ίας, Ίππο εἰἶαπι Υγαουιαπα αποά οεγερταπα απιδίί οχἰοσίς. 

ΤΈταπ{ί επῖπι 1]]αά Ρεντ οετεῦγάπι ΡΥΓΙΠΙΗΠΙ (πἱάεηι 1π ρατ- 

{ο νεηίνϊ5, ἀείπάε αἆ Ὠηαγες αἀ[οεπά. Ουία γετο ο0Π- 

Γετίῖπι ογαπηρῖ! Γ[ρϊτίας, Γοπαπαι εἰάϊ 1ρίε ρτοπιαποῖαί Ηἱρ-- 

Ῥοογαίθδ. 5 αιίεπι Πτορῖϊτιις οοπιπηη]5 εΠ, πηάεομΙη(αθ 

νεπεχῖί, ἤνε εκ Ρρα]πιοπε ε[Πεταίωχ [ινα εκ οαρῖίε ἀε[εταίιιχ. 

1ω1. 

Ομΐδις Πεοιγ υε]ιεπιεηίεΥ ἀοίεε, ἓς [μευεάεπς [εῦτὶς ἀοῖο- 

τεπι [οἶνιι. 

γοσαραίαπα [αςσεάεπς 1πάϊσαϊ απίεα «παπα νε]μεπιεπίες 

οχμοϊαραπίας, 605 που {ερτ]οΙια[ζθ, οἱ ἀίαφιο Ίεοις γε]θ- 

εὰ 

σος ὦ, - 

45” 5”-ἎἍἎἍἎ  υ-.... 



το ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΙΣ ΣΠΟΜΔΝΗΜΑΤΗ. Ἅ6ἱ 
ΓΕ, Όμασε, ΙΧ. [291. 329. Εὰ. Βαΐ, Ύ. (051.) 
ὀδυνᾶται σφοδρὠς ἢ διὰ φλεγμονὴν ἰσχυρὰν ἢ διὰ πνεῦμα 
συσώδες, οὐκ ἦν αὐτοῖς φλεγμονὴ, πάντως γὰρ ἂν ἐπύρετ- 

τον. εὔλογον οὖν ὑπὸ φυσώδους πνεύματος ὀδυνᾶσθαυ τὸ 
σπλάγχνον αὐτοῖρο. ὀδυνᾶται μὲν καὶ δ ἔμφραξιν, ἀλλὰ 
µετρίως καὶ μετὼ βάρους μᾶλλον ἢ σφοδρᾶς ὀδύνης. ἡἢ δὲ 

.σφοδρὰ ὀδύνη διὼ πνεύμα φυσῶδες ἢ φλεγμονὴν ἤτοι µεγί- 
στην ἢ διαπυΐσκουσαν γίνεται, 

νγ. 
“Οκόσοισι συμφέρει αἷμα ἀφαιρεῖσθαι ἀπὸ τῶν φλεβών, 

τούτους χρὴ έαρυ φλεβοτομεῖσθαιυ. 

[922] Οὗτος ὁ ἀφορισμὸς μόριόν ἐστι τοῦ διὰ τοῦ 

ἔμπροσθεν εἰρημένου κατὼ τόνδε τὸν τρόπον ὁκόσοις φαρ- 
µακείη ἢ φλεβοτομίή συμφέρει, τοῦ ἦρος φλεβοτομεῖν ἢ φαρ- 

μακεύειν. ἐν τισι δὲ τῶν αντιγράφων ὅλως οὐ γέγραπταυ. 
καὶ τινὲς μὲν τῶν ἐξηγησαμένων τὸ βιβλίον ἔσασε δίς τὲ 

πιεηῖες ἀο]θαί, 1 Πί νε] Ρτορίε; Γοτίεπι ΙπΠαπιπιαΙοπεπι 

γε] οὗ ἹπΠαπιπιάίαπι Γριπίίαπα, Γεὰ 1Ρ[Ι8 ποῦ αἀεταί Ἱπ[απῃ- 

χηαϊ]ο, αἰοφαί οπιηίπο Γευγιοία[εηί. Ῥατ εβ ἀρίίατ 

Παἰπ]επίο Γρϊτία ν]οις 1ρῇ5 ἀο]οτεπι οοπἰτακϊ{[ε. ῬΏο]εί 

[απε Ίεοιχ εἴῖαπι Ρτορίει οὐβταοίίοπεια, {εά πιοεταίε εἴ 

ουπι οαοάᾶπι Ροπάογί Ρος απαπι νε]επιεπ[ῖς ἁο]οτίς 

[εηία. Αί νεµεπιεπς ἆοῑος ρτορίεγ Παἰπ]οπίαπι Γρίτίσαπα 

απί ΙηΠαπηπιαίϊοπεπι πιαχίπιατα αυἲ Γ[αρρυχαηίεπα οοποΙἰαπ{ΗΓ. 

111. 

Ομῖδως ε υεπίς [απριίπεπι ἀείγα]εγε οοηΓετί ἵῖς νετε υεπα 
Γεεαπᾶα ε[. 

Ἠϊο αρ]ιοτ][απς Ρατ ει εἶα αυῖ [αργα Ἠοο πιοᾷο 
᾿επαπεϊαϊας ε[: φμῖδµς ρμτβαιῖο αμὲ υεπαε Γεοεῖο οοπΓεγΕ, 

ἓὶς νεγε υεπα [έεαπᾶα αμὲ ρμτρατῖο ἱπιρεταπάα ε[.. Όπάε 

ααἱραδάαπα 1π εκεπιρ]ατῖρας ποπ οπιπῖπο [οπρίης ε[Π. Τἀ 

[οιαπίέ Ηδεί Ἱπιεγρτείε ποππ]α εἰ δϊς {οπἱρίεταπί, ηοῇ- 

6ΑΙΕΝῦ86 ΤΟΜ. ΧΥΙΙΙ. τ 
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Εά. Οµαττ. ΤΧ. [329,1 ΓΕ. Βα[. Υ. (354.). 
γράφουσιν αὐτὸν, ἔνιοι ὃ᾽ οὐδ᾽ ὅλως µέμνηνταυ. θΘαυμάσαυ 
ὁ᾽ ἐστὶ τῶν μὴ μόνον γραφόντων δὶς τοὺς αὐτοὺς άφορι- 
σμοὺς, ἀλλὼ καὶ τὰς ἐξηγήσεις προστιθέντων ἐν τοῖς αὐ-- 

τοῖς ὑπομνήμασιν, ἄνευ τοῦ ἐπισημαίνεσθαι, ἤδη τῶν ἔμ- 

προσθεν γεγβραμµένων ὑπάρχειν αὐτοὺς, ἐνίους μὲν ὅλους, 
ἐνίους ὃ᾽ ἐκ.µέρους, ὥσπερ καὶ τόνδε. τέ ποτ οὖν ἔδοξεν 
ἢ τοῖς προστιθεῖσι τοὺς τοιούτους αφορισμοὺς ἐπὶ τῆς τοῦ. 

βιβλίου τελευτῆς ἢ αὐτῷ τῷ “/πποκράτει, δὶς ὑπὲρ τῶν αὖ- 
τῶν μνημονεύειν καὶ τισι τῶν ἐξηγησαμένων δὶς ἐξηγεῖσθαι, 

μὼ τοὺς Θεοὺς, οὐκ ἔχω συμβαλεῖν. οὔτε γὰρ αὐτὸν τὸν 
συγγραφέα πιθανόν ἐστιν ἐπιλήσμονα τῶν τηλικούτων 

ὑπάρχειν, καὶ μάλισθ ὅταν ᾖ τοιοῦτος, οἷον ἴσμεν ἐν ἅπα- 
5, Λ « ; 1» ” , Ἀ / 

σιν ὄντα τὸν /πποκρατην, οὔτε τῶν προστεθέντων ἢ λήθην 

᾿ποσαύτην 1 τινα ἄλλην πανουργίαν ἐστὶν ἐπινοῆσαι, δι ἣν 

δὶς ἔγραψαν ὑπὲρ τῶν αὐτῶν. ἔτι τε μᾶλλόν ἐστι τῶν ἐξη-- 

γητὠν ἐκείνων Θαυμάζειν ὕσοι δὶς ἐξηγούμενου τοὺς αὐτοὺς 

αφορισμοὺς οὐδ᾽ αυτὸ τοῦτο προσέθεσαν, ὅτι δεύτερον 

πι] αρίαπα πεπαφααπι ῬΡγογ[ας5 πιεπαϊπεταπῖ,  Μίτατί ρεῖ 
ᾳποδάαπι οϱυἱ ποπ [οἶππι Θθοδάεπι αρμογΙ[πηπος. δΐ6 Γοπραπί 

νεταπι εἰἶἶαπι 1Π Πκάεπι οοπιππεπ[ατ]ς εχρ]]οαίῖοηες αἀάμηῖ, 

ημ]]α ἀαία Πσηϊβοαίίοπε απῖ ΠΙΘΠΙΙΟΠ6 {αοΐα, Ἰαπι απίεα 
Γογιρίος ε{ζε Ιπίερτος ᾳαοβδάαπα, α]ϊοθ ρατίε αἰίεγα ἀε[εοίο, 

οι] α5πηοςῖ ρταε[εης εΠ. Οπσίά Ισιίας {βΙ. εεπ[αετίμε  ααξ 

οαυΙ ἴαῑες αἆ οα]οεπι ση αρμοτΙ[πιο5 αἀἀτάεσιπέ απί Τρία 

Ἠιρροεοταίες πῖ ἆε Ιδάεπι Ἠϊ6 {αεεγεῖ πιεπΙοήεια απἴ οιῖ-- 

ἆαπι Ιπίετρτείες απϊ πηπα αρλοτί[αιαπι Ῥὶ5 εχρο[αεγαηί, 

Ρεγ ἀεοδ, οοπ]ίοετο ΠΟΠ ρο[απ. ΎἈεηπε επῖπ ογεᾷῖριε 

ε[ι ἀρίαπι απείοτεπι 1π ἔαηεῖς τεῦας ἴαπι οΕ]νιο[απι ΓαΤε, 

8ο Ῥγπε[εγίῖπα ο αππι ἴα]ις {αετῖῖ, απα]επι Ηἱρροογαίεπι 1π 

--ᾱ-- 

οΠΙΠΙΡΙ5 εχἰ]{Τε πονίπιαδ; πεφαε ταγ[άπα {απίαπα ΕΟΓΗΠΗ 

απῖ αἀάἰάετιπι ομ]νίοπεπα γεὶ οπαπάαπι αἰίαπι να[γηῖαπα 

εοσ!{αίϊοπε οοπιρτεµεπάετε Ῥο[αππας, Ῥτορίες απαπῃ Ῥ16 

4ε εἴκάεπι [οχίβετο νο]αθεῖπί. Βγαείετεα γετο εἰἶαπι πιᾶ- 

δί5 εοςδ επατγαίοχες παϊχγανί ἀεσεῖ, ααῖ αάππα θοδᾶεπι αΡΠΟ- 

τ1{πιος Ὦϊ εκροµαπί, πο Ίος αἰάεπι ἁρ[απι πιεπαϊπεταηί, 
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αὐτὸ ποιοῦσν. καὶ τούτων ἔτι μᾶλλον ὅσοι καὶ διαφόρους 
ἐξηγήσεις ἔγραψαν, ἔν τε τούτοις ἐπὶ τῇ τελευτῇ καὶ τοῖς 
ἔμπροσθεν ἐπὶ τῶν αὐτῶν εἰρημένοις. 

. : γδ.. 

Γὰ ΄ ) ” Δ . - ο , » ρ 

Οκοσοισυ µεταξυ τῆς γαστρος καὶ τῶν φρενων φλέγμα απὀ- 

κειταυ καὶ ὀδύνην παρέχει οὐκ ἔχον ἐξοδον, οὐδὲ εἰς ἔτέ- 

ϱην τῶν κοιλιῶν, τουτέοισι κατὰ τας φλέβας ἐς τὴν κύ- 

στιν τρεπομένου τοῦ φᾳλέγματος λύσις γίνεται τῆς νούσου. 

Εἰκότως ἀπορεῖν µου δοκεῖ Ἰζαρῖνος, ἀδύνατον 2γού- 
µενος συσεῆναι μεταξὺ γαστρὸς καὶ φρενῶν φλέγμα. κατα- 

ῥυήσεται γαρ αὐτὸ κάτω µέχρι τῶν τῆς ἥβης ὁὀστῶν. οὐ 
μὴν οὐδὲ µεταληφθῆναι δύνασθαί φησιν [5»δ] εἰς τὸς 

φλέβας τοῦτο, καθαάπερ ἐπὶ τῶν ὑδερικῶν ἡ λεπτη καὶ ἐδα-- 

τώδης ὑγρότης µμεταλαμβανομένη ὃν οὔὕρων ἐκκρίνεται, 
ἀκούέιν οὖν φησι χρῆναι τοῦ μεταξὺ τῶν φρενῶν τε καὶ 

ααοᾶ Γεοππάο 1ά {ποετεπί, Ἐο5 ἀεπίαιο αἰἴαππιπι πιασί5 

πηταππυχ, απῖ ἀϊνετ[ῃφ Ἰοοί εἰ Ἠϊο ρτορο Πβρτϊ παπι ᾱ- 

γετ[ας εἰ ριρπαπίες εκροΠίίοπες [οπἱρίί πιαπάατμηῖ. 

ΗΙΥ. 

Ομΐδις ἑπίεν υεπιτίοιίμπα εἰ [ερέμπι ἔγαπουεγ[ιπι ρίεμῖεα 
πποταιμγ εἰ ἀοἰοτέπι εχ]ἰδεῖ, πέφµε ἰπ αἰιεγμίγιπαῃ φενι- 

ἴγεπι νἰαπι ποπ ᾖαδεῖ, Τῖς μετ νεπας ἴπ νε[ίσαιι ρίιμία 

φετ[α πιοτοί ᾖτε Γοἰωῖο. 

Μετϊίο Ματίπας απ]πι Ῥεπάεχο πημΙ νΙἀείας, Πετὶ 

ΠΟΠ Ῥο[ε ταίας Ἱπίεν νεπίτίοπ]απι εί Γερίαπι ΠΦΥΕΓΓάΠΙ 
ῬΡϊπίίαπι οομ[βεγε, ἹΤρία παπιᾳαο ἀεοτ[απι αἀμ[απε ραδῖς 
ο[ἵα ἀεβακιτα εΠ, Ίλοπ ἰαπιεπ Ὠαπο εἰῖαπι 1Π γεηπας ἴγα- 

᾿ ἀποῖ ασ τοπιεᾶτθ Ρο[ε ρτοπιπεῖαξ, απεπιαάπιοάσπι ἵπ ἨΥ- 

ἀτορίοῖδ, ααθ {επαῖς 6ἰ αιοία Ἠππηϊά][ας τε[απιρία Ῥες 

"παχίπας οκοογπΙαγ, Ἰίαφπο ΐο [εχίμς, Ιπίευ [ερίπι ἴγαπθ- 

γετίαπι εί νεπϊτίοι]απι, αοοἱρἰεπάδ ει Ρτο ἀπίες ργορτίαπι 

ϱ) 
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πῆς γαστρὸς, ἀντὶ τοῦ μειαξὺ φρενῶν ἐδίου σώματος, ὃ 

σαρκώδές ἐστι καὶ τῆς τοῦ περιτοναίνου κορυφΏς. αλλ᾽ εἰ 

καὶ οὕτως ἀκούσαιμεν, ὦ «Ἡαρῖνε, τὴν εἰς τὰς φλέβας µε- 

τάληψιν ὁμοίως (355) ἄπορον εἴη. οὐ δυνατὸν γὰρ ἐν- 
- 3 ΔΝ ο . ” »ς 

τεῦθεν ἐπὶ τοὺς νεφροὺς ἀφικέσθαι διὰ φλεβών, οὐδ᾽ ἐκ 
τῆς ὑπὸ τὸ περιτόναιον εὐρυχωρίας ἀδύνατον πρὸς τῷ καὶ 
παντελώς ἄκυρον εἶναι τὴν κατάχρῃσιν τῆς κατὰ γαστέρα 

προσηγορίας. οὐδὲν γὰρ ὅμοιόν ἐστι πἑριτοναίῳ καὶ γαστρὶ, 

διότι τῆς προσηγορίας κοινωνῆσουσι. κάλλιον ἦν ακούειν 
μὲν ὥσπερ ἅπαντες ἤκουσαν, ἐπείνην ὑπ αὐτοῦ λέγεσθαι 

τὴν εὐρυχωρίαν, ὕση κάτω μέν ἐστι τῶν φρενών, ἔνδον τε 

τοῦ κατ ἐπιγάστριον περιτοναίου, σκοπεῖν τὲ εἰ δυνατόν 
ἐστιν ὃ λέγει γινωσκόντων ἡμῶν ὡς αεὶ ταῖς ἕλαις ὁδὸν 

εὐρίσκειν οἴεται τὴν φύσιν ὁ “Ιπποκράτης, ὅταν ἐθῥωμένη 
τυγχάνευ κἂν ὅτι μάλιστα παχεῖαί πως εἰσι καὶ δια λεπτῶν 
ὁδουποροῦσι πόρων, ὅπου γε καὶ δι ὀστῶν αποστάσεις γίνε-- 
σθα φησιν. ὁρώμεν δὲ καὶ τὸ μεταξὺ θώρακός τὲ καὶ 

Γερα Ππαπδνετῇῃ οογρα5, αιιοᾶ οάγπο[απι εΠ εἰ ρετ]οπασὶϊ 

{σιπππαπα,  Ὑεταπι είἶαπι α, πἳ νίς, ία Ἱπίιε[]εχετίπιας, ο 

Μαγίπε, εαπι Ιαππεπ ρ]μίίαε ἵπ τεµας τε[ιπρίίοπεπι ας 

πηοαίαπα Πποϊ]ίετ {αοΐ]επι ε[[αε ἁαΡίαπι εΠ, ἨΝοπ επῖπι 

1π4θ Ροίε[ί ρεε νεπας ΙΠ ΥεΠε ρεγνεπίτθ, οποὰ Πετὶ εκ 

εα οαραςῖϊαίε Ροίε[ῖ, αιιαε {8 ρεγΙίοπαεο ε[ὶ ροΠία, Ἠπο 

αἀάο Ἱπιρτορτίαπ ρτοτίας ε[ε αρρε]]α[ιοηίς γεπιγίοιῖ αἳ- 

π[οπεσα, ΝΙΗΗΙ επίπι ΡεΓίίοπαεο εἴ νεηἰγίεα]ο ε[ὶ Ππι]16, 

ου]ᾳς5 βταϊῖα ε]ιδάεπι Ποπ]ηῖ οοπηπιαηίοπεπι Γ[οταπίαν. 

Ῥταε[ίαί Ιρίίας αοοἱρετε, απεπιαάπιοάμπα ΟΠΙΠΕΒ 1Πἱε]]εχε- 

τιπῖ, 1λιά [ρααπι αἳὓ «ο ἀῑοῖ αιιοά ἀπίτα [ερίαπα ἴχαηβ- 

νεγ[απι ε{ῖ, ποεαε Ἱπίγα Ιπιεγ]οτί ρετιἰοπαεῖ ραγίεπι οοΙ- 

ΠπείΙς ορὶρα[τίο τε[ροπἀεπίεπα, Ππιαίηπε εκρεπάετε αἩ 

αιιοᾷ 4Ώ ἀρίο ἁῑοιίαν Πετὶ Ρο, Ίπ ᾳἩο πο [οἶγε ΟΡΟΓ-- 

{εΙ, αι Ῥηνατί Ἡϊρροογαίεπι παίαταπα [επηρεντ, 4 { τοραβα, 

Ππαἰοτίας νίαπη πιοΗγὶ ϱε{ Ἱπνεπίτε, εἰίαπι Π απαπι ππακίπιθ 

οταί[α ΠΙ εἰ Ρεν εχῖ]ες (γαπβίατα πιθαίιιδ, απαπάο ει ο[[α 

εἰίαπι αὐ[οε[ας Πογῖ ἀῑσαί. Ἐῖ νεο ἵπ Γαρριτα(1ς 1πίες 

| 
| 
| 
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πνεύµονος ὑγρὸν ἐπὶ τῶν ἐωπύων ἀναβηττόμενον. ῥἐνίοτε δὲ 

καὶ διὼ τοῦ δέρματος ὑγιοῦς ὑπάρχοντος αἶια διεκπιπτον 

ἐπὶ τῶν πωρουµιένων ὁστῶν. οὔκουν οιδ ἐφ οὗ νῦν εἶπεν 

ὁ "Ιπποκράτης φλέγματος ἀδύνατον παντάπασιν ὑποληπτέον 
εἰς οὖρα γενέσθαι µετάληψιν, αλλ ἐγχωρεῖν ποτε καὶ τοῦτο 

ὑπὸ τῆς φύσεως πραχθῆναι, προλεπτυνάσης κατὰ βραχὺ τὸ 
φλέγμα, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἐμπύων τὸ πῦον. 

’ 

δ.. 

"Οκόσοισι τὸ ἧπαρ ὕδατος πλησθὲν εἰς τὸν ἐπίπλουν ῥαγῇ, 
τουτέοισιν ᾖᾗ κοιλίη ὕδατος ἐκπιμπλᾶται καὶ αἀποθνή- 

σκουσιν. ἳ 
 -ἹἹὉὩ|Ἶ|--ν 

᾿Επιτηδειότατὀν ἐστι τὸ ἧπαρ ὑδατίδας γεννῆσαι κατὰ 
τὸν ἔξωθεν αὐτῷ περικείµένον μένα. φαίνεται γοῦν ἐπὶ 
τῶν σφαττοµένων ζώων ἐνίοτε µεσιὀν. ἐὰν οὖν ποτε συμβῆ 
ῥαγῆναυ τὰς ὑδατίδας, ἐκχεῖται δηλονότι τὸ ὕδωρ εἰς τὴν 

{Ἰπογασοπα αἱ ΡπΊπποποπι οο]]εοίιπι Ἠτπιογεπι οππη ἴπ[ῇ εκ- 

Γριϊ οοπ[ρίοἴπια. ἸἈοππμπαιαπι γετο εἵ Ρε ουί]πι 1π- 

ἵερταπι οχἰ[εηίεπ [αηβιίπεπι εχοίάετο 1π ο[βριο 4παθ 
Γγαοία εοα]ε[οαηῖ, Άεαιε ἀρίίαν ηυπο Ῥϊμίίαπ, ἆε Ύαἷα 

Ἡιρροογαίϊ [εππιο εβ, ατβΙγατϊ οροτίεί αἆ πγίηας {ταάιοῖ 

ΟΠΙΠΙΠΟ ΠΟΠ Ρο[θ,. Ύετυπι ου εἰἴϊαπι α)ηιαπάο ἃ Παϊιχα 

πηι]ίο απίε ῬΡϊω]ίαπι ε]ασπιοάί, ταξ ἵπ επιργί Ρα ]αΙπα΄ 

εχἰεπιαπίε Πετί ατριἰταπάαπι ε{[ῖ. 

Ι.Ν. 

Ομίζς ᾖεεμγ αφµα τερἰείμτα ἵπ οππεπέµπῃ εγαρετῖε, Τῖς υεπ- 

ἵεγ αφµα πιρ[είμγ: ας πέεγειε. 

Πεεατ Ἠγάαιιάῖρας ἵπ εα ᾳπαε {οτῖς ἀρίαπι απιΡτί {π- 

σα Ργοογεαπά1 πιακίπιε Ιάοπειπα εΠ. ο πσα]α[]ς Πααϊάεπι 

απϊπια [θα αρρατεί Ιπίετάμπι Περας Ἰή[οο νε[ου] αςπα 

Ριεηῖς τε[ετίμπι. Θἱ ααοπάο Ιβίίας οοπερετί ἨγάσΙτάας 

ν 
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Φ 
χατ ἐπιγάστριον περιτοναίου χώρα», ἓν 1] καὶ τὸ κατὰ τοὺς 

ὑδέρους ἀθροίζεται. εἰς δὲ τὸ ἐπί- [354] πλοον οὐχ οἷον 

τὲ ῥαγῆναι τὸ ὕδωρ ἄνευ τοῦ διαβρωθῆναί πως αὐτό. στὲ- 

γανὸν γάρ ἐστι πανταχόθεν, ὡς μηδὲν εἰς αὐιὸ παρεμπεσεῖν 
3 νι ” / λ ΄ Δ 1 , Δ 
ἐκ μηδενὸς ἄλλου µορίου, πλὴν ἐκ γαστρὸς καὶ κώλου καὶ 

σπληνὸς, ἐκείνων τὲ τῶν μερών, ὅθεν ἐκπέφυκεν' οἢ τοίνυν 

ῥούλεται διαβιβρωσκεσθαι τὸν περιτόναιον ἐν τοῖς δεξιοῖς 

Φηλοιότε µέρεσιν αὐτοῦ καθ ᾱ πλησιάξει τῷ ἥπατι. ἡἢ εἰς 

τὸ ἐπίπλουν ἀκουστέον ἀντὶ τοῦ εἰς τὴν χωραν αὐτοῦ. τὸ 

δ᾽ ἐμπίπλασθαι τὴν κοιλίαν ὕδατος οὐκ ἐπ αὐτῆς εἴρηται 

τῆς τὰ συτία δεχοµένης γαστρὺς, αλλὰ τοῦ παντὸς κύτους, 
ὃ κάτω τοῦ θώρακός ἐστι, καθ᾽ ὁ σημαινόμενον οἵ τὲ προ- 

γάσιορες λέγονται καὶ αἳ γυναῖκες ἔχειν ἐν γασερί. τὸ δ᾽ 

ἀποθνήσκειν οἷς ἐνταῦθα τὸ ὕδωρ ἀδροίζεται σκεπτέον. ἢ 
] - ε) ’ ι - 3, 

γαρ διηνεκῶς ἀκουστέον Ἠ ὡς τὸ πολύ. σώζονται γοῦν ἔνιου 

καὶ τῶν ἑὑδερικῶ», καίτοι τῆς τοιαύτης χώρας αὐτοῖς ἕδατος 
3 , 3 λ 305 σ29/ ’ . ./’ ο Π 
ἐμπλησθείσης. οὐ μὴν ουὐδ᾽ ἀδύνατόν ἐστιν ὥσπερ ἐπ᾽ ἐκεί-- 

ι - 5 ’ 

νων, δια τε τῶν ὑδατωδη καθαιρόντων φαρμάκων καὶ προσέτυ 

τηπηρῖ, ἄηαα [απο Ίη ρετ]οπαεϊ τοβίοπεπι ρετ ερἰρα[τῖιπι 

εΠυπάασ, 1π ᾳπα οἴἶαπι Ῥες Ἰγάτοραν οοἱΗρίίαν,. Τα 

οππεΠ{απι απίεπι ἀπ 6ΥΙΠΙΠΠΡΕΙΘ Ἠοη Ροίεβ, ΠΠ 1ρ[απι 

αΠφμαίεπας ετοδαϊαχ. Ώεηπ[απι επῖπι 4ο μηάῖααε 1ία [οἱ]-- 

ἆππι ει τί πἶμα] η [ο εκ ρατίε αἶία Ιπίετοϊάαί, ρταείετ-- 

ᾳ,απι εκ νεηπἰτίομ]ο, οο]ο εἰ Ἰεπε 111δαιο ρατίίθας, ππἆθ 

ἔρ[απα επα[οϊίασ, Απ ἀριίωσ εκοεὰί νιυί ρεγίοµαεα 

Ρατίε πΙπιῖγαπα εἶας ἀεχίτα, Ύπα ]εοοτὶ γἱοῖπαπα εΒ, αι 

η 1]αά οπιεπίμπι εγαρεγῖἰ Ρτο ἵΠ οπιθπί τεβίοπθη αοοῖ- 

Ριεπάαπα εβ, Ὑεπίτεπ αὐίεπι α 41ο Ππιρ]ετί πο ἆε εο 

αῖ οἰρατία τεοῖρῖϊ α νεπίτε ἀῑοίιπ ε[, {εὰ ἆε ἰοία παρ 

Ἱη[γα ε[ὶ 1µοχασεπα, οαγ]ῖαίς, 4πο Πσπϊ[Ποαία εἰ νεπἰτῖοοβ 

εἰ νεπίγεπι ρε[ίατεο πι]ίεγεν ἀἰοαπίμν. ΑΠ΄ νετο απἶρας 

εο Ἰοοῖ αηπᾶα οοασεγναίς πιογιαμίας οοπΠῃάεγαπάσα, ΊΝαπι 

αυ ΓεπιρεΓ απῖ ΡΙεγάπιᾳαο Ἱῖα Πετὶ Ιπίειίρετοε οροτίεί. 

Φο[ρίίε επῖπῃ εγαἀαπὶ ποππυ]Ι Ιγάτορίοί, εἰἶαπι Π 1ρ[5 

ἰαἱ16 τΤερῖο ἄφαα Ἱπρ]εαίατ. Οιπεπιαάπιοάμπι 1η Ἠΐ5 οπχα[ῖο 

Ροίε[ι Ρρετβοί ἴαπι πιεάιοαπαεηἰῖ Ἠγάταρορϊί ἴππι Ῥγαείετεᾶ 

΄. 

» 
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τῶν οὐρητικών». ἐπιθημάτων τε τῶν ἐξατμίζειν δυναμένων 

ὑγρύτητα τοιαύτην, οὕτω κἀπὶ τούτων γενήσεσθαι τὴν 9ὲ- 

θαπείαν. -ᾱ- 

νη. 

:αλύχη, χάσµη, Φρίκη, οἶνοο ἴσοο ἴσῳ πινόµενος λύει τὴν 

νόσαν. 

Σολοικοφανὲς εἰκότως ἐνίοιο ἔδοξεν εἶναι τὸ σχῆμα τοῦ 

λόγου καὶ διὼ τοῦτ ἔνιοι κατ αἰτιατικὼς πτώσεις ἔγραψαν 

ἁλύκήν, χάσµην, φρίκην, οἶνος σος" ἴσῳ πινμένος λύει. δια- 

φέρει γοῦν εἴν τὸ παρὸν, καθ᾽ ὁποτέραν ἄν τις γραφὴν ἑξη- 

γήσηταϊ τὸν ἀφορισμόν. ἐπίστασῦαι γὼρ χρὴ πρῶτον ὅτυ 

προσηγόρευκεν ἀλύκην, ἣν οἱ πολλοὶ τῶν Ελλήνων ὀνομά- 

ζουσιν ἅλην, ἔπειτα ὃ ἥτις ἐσεὶν ἡ τοῦτ ἐργαζομένη τὸ σὺμ- 

πτωµα διάθεσις. ἀλύειν μὲν οὖν λέγουσιν ἐκείναυς τῶν 

ἐγιαινόντων» ὕσοιπερ ἂν ἀεὶ τοῖς παροῦσι δυσχεραίνοντὲς 

’ 

ἀατε[]οῖς ἔππι ἀεπίφπε ερίἩετηθί15 εἶπεπιοάί ἨΠΠπογεπι 

ἀἱ[εαιοπῖμας οἱ αίαπα {αου]ίαίο εΠοίεπ ρα, ία 1η 115 

εἴῖαπι Ποπ ουταοπέπι Ῥο[ε νἰἀείας. 

ΙΥΙ. 

Απκιειμᾶο, οἱ εἰεαείο, Πιογτοῦ, υππι Ραγ Ρατὶ αθµαε Ρο- 

επι πποτδπι | οἰνῖε, 

πες οταϊοπῖς {οΠια Πιθτίίο ποπΏιι]]15 Γο]οροῖ [αι {ρε- 

οἷος ν][α εἴι, Ἰάεοφμε ποππα]]ὰ αοοι[βηάΙ ραΐα Γοπρ[εγαηί: 

απισιειμάἴπετα ο/ εἰξαιῖοπεπα, Ποτγογεπι, κἴπμπι Ρατ ρατί 

αφµαε εβροΓµτα πιογδµπα [οἰνῆ. Ὁσαπι ααἴεπι 1π ΡΙαε[εηῖα 

{Γεηπαχῖ5 ΙθείΙοπεπι ηλ] χοετί αἆ αρ]ιοσί[πιά εχρ]!οα[]ο- 

πεπι. ἵπ ρε εἰίαπω Γοἶγε πο5 οΡογεί, ἀλύκην απατειι-- 

ἀῑπεπι πρρεϊ]α[ε ΗΙρροογαίεπη, 90άπΙ πω]. ΟσταεςογαΠα 

ἅλην απαϊείαίεπι ποπιπαπϊ; ἀείπάε ᾳπᾶς Πι αΠεοίῖο Ἡιι]ά5 

Ώπιριοπιαίἶς εΠεοίσίς. “άλύειν Ἰΐδφπο ]αοιατὶ [εομάα ναο- 

(αάΐμο 608 ἀῑοιπὲε απ Γεπιρες Ρργας[επἰ]ᾶ {αβιάιαπῖ αἰφαε 
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ἄλλοτε εἰς ἄλλα µεταβαίνουσι πράγματά τε καὶ πράξεις. 

8 ἀ Δ 9) { ᾿ / 3 Π «. / 
.-ατα δὲ τον αυτον προπον και νοσονυντων ἑχκειν2ς αλυειν 

3 ” λ , 3 , Φε , ι Ἡ 
φασὶν ὅσουι μή φέροντες την κατακλισιν ἐξαλλαττουσι τα 

, Π λ , τς α π 5 - 3 
σχήματα δια τὸ δύσφορον αεὶ τὸ παρὺν εἶναι. τοῦτο δὲ 

ἔγνωμεν ἐκείνοις μάλιστα συμβαϊνον, οἶσπερ ἂν ἓν τῷ στό- 

µατι τῆς γαστρὸς, ὅπερ ἐνίοτε καταχρώμενοι στόµαχον ὀνο- 

µάξουσι, περιέχεταί τις ἰδιότης ὑγρότητος ἀνιαρᾶς, οὔτε 

πολλῆς οὔτ᾽ ἐμπλεούσης τῷ κύτει τῆς γαστρὸς, ἀνατρεπομέ- 

γης δὲ εἰς τοὺς χιτώνας αὐτῆς. αλλὰ καὶ τὸ χασμᾶσύθας, 
/ ΄ . Ἅ -” ’ . 3 

καῦαπερ και σκοτοδινᾶσύαι [955] περιεχοµένης τίνος εν 

τοῖς μυσὶ, δι ὧν καὶ κατὸ προαίρεσιν γίνονται κινήσεις, 

6ἴτου ὑγρότητος πνευματωδους 1) πνεύματος ἀτμώδους γίνε- 
, 4 « , 8 - - 

σθαι δέδεικται. καὶ η φρίκη δὲ μοχθηρών χυμῶν ὅδια-- 

θεόντων κατὰ τὸ δέρµα συμβαίνει. δῆλον δὲ ὅει περὶ τῆς 

ἐκ τοῦ νοσώδους σώματος ὁρμωμένης φρίκης ὁ λόγος νῦν 
ἡμῖν ἐστιν, οὐ τῆς ὑπό τινος αἰτίας ἔξωῦεν. ἕκαστον οὖν 

τούτων τῶν εἰρημένων οἴνου πὀσις θεραπεύει ἀκρατεστέρου, 
- ’ ΄ Π ’ 

τὴν συµμµετρίαν δὲ τῆς κράσεως αὐτὸς ἐδήλωσεν -εἰπών. 

αἆ αἶας [αβϊπάε αϊαδηπε ἴππι τες ἴππι αΠεοίίοπες [ΓαΠθ- 

ευπί. Ἐοάεπι πιοᾷο αἀνετία να]ε[ιιάϊπε ϱο5 θηχϊείαίε Ἰα- 

οἰατί ρτο[εντυπί, αιιῖ ἀεουΡίίιπι ΠΟΠ {οτεπίες ἀθοΙηΡεῃ αἱ 

1ΟΓΠΙᾶΠΑ Ππιπιπίαηί, αποά Ῥγαε[εης Γεπιρογ ρτανῖφ αο ππο]ε[ία 

Πι. Ἠοο απ[επι 16 ροιιΠπππαπι ενεηῖγε ΠΟΥΙΠΙΠΦ, ο πἶραδ 

1π οΥΓε γυεηίτοα]1, οποά Ππίετάππι Ρα νοσαθα]ο Ποπια- 

οἶαπι ποπιἰπαηε, ῥτοργία φπαεάαπα ΠἩαπιογῖς πιο]εβ οααα]]- 

15 οοπἰ]πείασ, πεφπε τη], πθε Ἱππαίαπῖς 1 νεπ[κῖ- 

ου]Ι οαραοίίαίε, [εὰ αἰίῖας ἵπ 1ρβας (απ]οίς Ἱπιβαδ11, Οαἵα 

εἴἶαπι ο[οΙίαΙοπεπι εἰ ραπάϊοα]αίοπεπι Πετὶ ἀεπιοπβταν]- 

πηἩς οοπ[εηία ἵη πωυ[ουμ]]5, Ῥετ πο νο]ιπίατ ϱποφπε 

πιοίας Ῥεχαριπίασ, γεἰ Παἰμ]επία Ἰαπιἁτίαίε νεὶ Γρίγίιία 

ταρ]ἀο,. Ἠοτχος 4ποφαθ Ῥτανίδ ΠἩαππογῖρας ρε; οιίθΠι 

{ρατῇς 4ο ἀἰ[οιγγεπίῖρις οῬοτίίατ. Οοπβαϊ απίεπι 60ο ἸοΓ- 

ΤΟΓΘ αι ΕΧ 46ΡΤΟ ΟΟΓΡΟΤΟ οοποΙαίΙσ, Ποβῖ ἨΠο ΟΥ8110-- 

πεπ ε[[ο, ΠΟΠ αμίοπη ἄθ εο αἱ αἳ αἰίαα οαµ/[α εχίετηα 

Ῥτοβοί[οιίαγ.  Βιπρα]α ρίίαγ Ίπεο Ῥταεᾶϊίεία οιγαί ν]πῖ 

πιογασΙοχῖ Ρροΐαθ ου] ἰεπιρεταϊιοηῖ οοπιπιοᾷεγπίίοπειι 

ο 
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Ε4. Οµατι. ΙΧ. [375.] Εὰ. Βα[. Υ. (9805.) 

οἶνος ἴσος ἴσῳ πινόμενος ' ὕδατι 7ὰρ δηλονότυ κεράννυσθαυ 

βούλεται τὸν οἶνον ἴσῳ, φον τοῦ τὸ μὲν διωσασθαε, κὲ- 

νώσθαιυ τών λυπηρῶν, ὥσον ἂν ὑπείκη τῇ ῥύμη τῆς τοῦ οἴνου 

φορᾶς, τὸ ὃ᾽ ὑπόλοιπον ἐπικράσαιο Φερμαίνει γὰρ, ὡς 

ἴσμεν, ὁ οἶνος ἅπαν τὸ σῶμα καὶ Ῥαμχεοής ἐπὶ πάντα φέρε- 

ται τὰ μόρια, μετα τοῦ χυμοὺς χρηστοὺς ἐργαζεσθαν. 

νθ.. . 

"Οκόσοισιν ἐν τῇ οὐρήθ υὐ / ζ ἃ ν ἐν τῇ οὐρήθρη φύματα γίνονται, τουτέοισι ἅνα- 
’ ’ η 

πυήσαντος καὶ ἐκραγέντος λύεται ὁ πόνος. 

Καὶ τοῦτον τὸν ἀφορισμὸν ἐν τοῖς ἔμπροδθεν ὁ Ἱπ- 

ποκράτης ἔγραψεν, ἡμεῖς δὲ ἐξηγησάμεθα κατὰ τἠνὸς τὴν 
; ε ’ . « ’ 3 - π / ᾿ ’ ’ 

λέξιν' εἰρημένην' ὀκόσοισιν ἓν τῇ οιρήΌρᾳ φύματα φυξται, 
, , 3 ’ ’ 

τουτέοισι διαπυήσαντος καὶ ἐκραγέντος λυσις 

---ᾱ--ᾱ 

Ἰΐς {ρ[ο νοτδίφ ἀεο]αταν]ε: υίπιπη γαγ γατί αφµαε Ροῖμπε. 

γμ]ί επἶπι Ρτο[οείο ἄθιια γίπμπι ἀθιᾶ Ρογίῖοπθ ΙΕπιρθ- 

τανὶ, αἱ ἰαπίυπα πηβ[ετίαο πιο]ε[ίαε Ρτορε]]αίας νασομοαίπτηἍο, 

αυαπίμπι νιοἱοπίαρ γυἱπὶ ἀε]αιίοπί εε[αγαπι εΠ; ποσο. 

νοχγο {εππρεγείιχ ερ]ογαΠ., Ο]ε[αοῖί επίπι ΥΙΠπαν µί 6χ-- 

Ρετίπας, ἰοίμαι εογρας εἰ οε]ετ]ῖογ 1Π ΟΊΠΠεΣ {ετἰῦ ΡαΓ- 

ἴε5, οι 60 ΟΡΙΊΠΙΟ6 ἨΙΠΙΟΥΕΦ εΠΙοΙί. 

ΙΥΙΠ. 

Οίας ἵπ παγείµγα εμβεγομία ΡγοςτεαπῖμΤ» ἐς [ωρριταιὶς εἲ 

ταριῖο ἆοίοτ /οἰνίεωγ. 

ἨΠαπο «ᾳποφπε αρΠογΙ{ππῃ 1η Ργαεοεζεη!ῖρις ΠοηρΠί 

ΗΠιρροοχαίες, Ώοδα!1ε 1ρΗ εχρ]ἰοαν1πα8 1η εα ΟΓΙΊΟΠ6 αιιᾶθ 

[ο Ἰαρεραί: φμῖθως ἵπ μγειίιΓα ἐῤεΥ ειεζ τα ια [οτι ν εο 

/[μργριταιο εἰ Τμριο Γοἰμείο. 
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γή. 

Ὁκόσοισυ ὃδ᾽ ἂν ὃ ἐγκέφαλος σεισθῇ ὑπό τινος προφάσιος, 

ἀνάγκη ἀφώνους ίνεσθαι παραχρῆμα. 

Καὶ κατὰ τόνδε τὸν ἀφορισμὸν ἐν τισὶ μὲν τῶν ἀντὶ- 

γράφων ἀφώνους ἐστὶν εὑρεῖν κατὰ τὴν πληθυν- [3261 

τικὴν αἰτιατικὴν πτῶσιν γεγραμμένον, ἓν τισὶ δὲ κατα τὴν 

ἑνικὴν ἄφωνον ἐν σολοικοφανεῖ σχήµατι. διαφέρευ δὲ οὐδὲν 

οὐδ᾽ ἐνταῦθα: πρὀς γε τὼ παρύντα γινωσκόνιων ἡμῶν ος 

ἔθος ἐστεὶ τῷ {πποκράτει πολλάκις ἄφ ἑνὸς συμπτώµατος 
τοῦ προδηλοτάτου, τῆς ἀφωνίας, ὀνομάξειν οὕτω καὶ δηλοῦν, 

ὕσοι μηδ᾽ ἄλλην τινὰ τῶν νατὰ προαίρεσιν ἀποσώζουσι κι- 

νήσεων 3 μηδ᾽ ὕλως αἰσθαάνονται. κµκαεῖνται δὲ ὡσαύτως 

τοῖς ἀποπληκτικοῖς ἀναισθητοί τε ἅμα καὶ ἀκίνητου" γἰνὲ-- 

ται μὲν (926) οὖν καὶ ὃν ἄλλας αἰτίας τοῦτο.. νυνὶ µέν-- 
του τῆς σείσεως τοῦ ἐγκεφάλου μνημονεύει ὁ “Ιπποκράτης 

καὶ ταύτῃ τὴν τοιαύτην ὅλου τοῦ σώματος ἐσεσθαί φησο 

διάθεσιν. σεισθῆναι δὲ οὕτω συμβαίνει τὸν ἐγκέφαλον διά 

"νηι, 

Ομίδιις οεγεῥτµπῃι οοσα[ίοπε αἰϊφιμα οοποΝ[Γ πι Γιετῖε, εος 

οµαπι ργίπιπα φουε Ῥγϊνατὶ πεοε[]ε ε[ἓ. 

Ἠοο οἰῖαπι αρ]ογ][πιο 1π ποππμ]]ῖ εχεπιρ]ατίρας νο- 

εαΡι]απι πιµιος Γουρίαπι πια] αἁ]ηῖ Πππετο Ῥεχ αοοπ[ᾶ- 

ναπι οα[απι 1Πνεηῖγα ἀαἴασς 1π ααἰρακάασι γετο πιυίαπι 

Ρει Πηρβα]αγεπῃ [40 [ο]οεοΙ/παϊ Πσιτα. Θεά τά η] αυἷά- 

απαπι αἆ Ῥταε[επίῖα τεζετῖ, Ύπάπῃ ηος5 Ηἱρροογαίϊ οοη/[αε- 

ἰμάϊποπι ε{[ε πο[εῖπηας [αερθ αὓ πο ποιϊ[βπιο [γπηρτοπιαίε, 

εχεπιρ]ῖ ρταῖῖα αρλοηίαπι υοεῖς αἀεπιρείοπεπι 1]ο Ίία αρ-- 

Ῥει]αγε 4ο Πρπίῄσατο, αἱ π]]ηπι αἰ]ηπι νο]απ {ασια πα πηο- 

ἵαπα Γαρεγ[ιίεια Γεγναπῖ, πεφαε ο ]άφπάπα οππΠΊπο Γεπαηί 

εἰ αρορ]εοβῖοῖ Ρεγαεφιο Ππηῖ]ε βπε Γεπία Βπια]ααπε πιοία 

Ῥτο[ίγαιϊ ἸαοεΏῖ. Ἰά νετο εἴ οὉ αἶῖας οαμ[α5 ΟΡΟΡΙΙΗΣ, 

Νιπο Υετο οοποπ[Ποηί5 οετεῦτί πιεπη]πΙί Ηιρροογαίε», ου]18 

οζςαΠοπο ἴαίεπι {οτε οοτροτῖς ἰο]ής α[Πεοίίοπεπι ΡΤΟΠΠΠΙ-- 

οἷαί, 1ία νεγο οοποα οεγεβεπι αοοϊάῖ οὗ αἰίφαεια ν]ο-. 
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τινα βιαίαν πτὠσιν ὕλου τοῦ σώματος ἐξ ὑψηλῶν γεγενηµέ- 

νην χωρίών. αἱ γὰρ τοιαῦταυ καταπτώσεις εἰώθασι καὶ 
τὴν ἐν τοῖς τῆς ῥαχέως σπονδύλοις σεῖσιν ἐργάζεσθανι, ὅταν 

αἱ μὲν ἁρμονίαι κινηθῶσιν αὐτῶν, ὁ ὃ᾽ ἓἕν κοιλόιητι πε- 

ριεχύμένος νγωτιαῖος πονήση;, διασεισθεὶς δὲ σφοδρῶς εἰς 

κἰνδυνον ἄγει ῥήξεων ἔνια τῶν αποπεφυκότων αὐτῷ. νεύ- 

θων, ὅπερ οὐχ ἥκιστα καὶ κατὰ τὸν ἐγκέφαλον γίνεται καὶ 

τοσούτῳ γε μᾶλλον, ὅσῳ καὶ πλείων ἐσεὶν ἡᾗ πέριξ αὐτοῦ 
χώρα κεν καὶ μᾶλλον ἐπὶ τῶν πρεσβυτέρων, ὡς'ὲν ταῖς 

ἀνατομικαῖς πραγµατείαις Λλέλεκται.  συστέλλεται γοῦν ἡἢῇ 
φυχικὴ δύναμις εἰς ἑαυτὴν ἐν ταῖς τοιαύταις διαθέσεσιν, 

ανιαθεῖσα τῇ σφαλερᾷ κινήσει καὶ διὰ τοῦτο ἠσυχάδευ. τῶν 
ὃ᾽ αποφύσεων ἔνιαυ μὲν ἱκανώς τείνονταὀ, τινὲς ὃ᾽ ἔκ μέ- 

ρους γε διασπώνται. κατὼ τοῦτο µέχρυ περ ἂν ανακτήση-- 
ταυ παλιν ἑαυτὴν ἡ ψυχικὴ. δύναμις, ἄφωνόν τὲ καὶ ακί- 

νητον ὅλον κεῖται τὸ παθὸν οὕτω ζώον. εἰ ὃ᾽ ἀποαπασθῆ- 

ναι φθάσειεν ἢ κατά τυ µέρος αὐτοῦ κατασπασφθῆναι ὃ 

ἐγκέφαλος, οὐκέτι ἀναφέρουσι. 

Ἱεπίαπι {οίῖας οογρογίς οα[απι α4ἳ α]ιῖς Ἰ]οοῖ οβογίΙπῃ, 

Ἐ )αδπιοᾶί παπ](με οα[α5 Νεγίεβργαγπα εἰἶαπι [ρίπας. οοπ--. 

ου/Ποποπω ε[Ποεγε οοπ/{αεγεγαπί, απαπα Γρ[αταπα Παγπιοηῖαθ 

εοποι{Ποπεπα [αβμ]ετ]πί αἱ οοπίεπἰα 1Ρ[ΑΓΙΙΑ 64ο ἀογ[α]]8 

πηεάμ]]α ΙαβοτατΙῖ, 4 ας γε]αεπιεπ!]ας οοποιι[]α ααἱραςάαα 

πεγνῖ ἃ [96 Ρτορᾶρα!ίἱ ταρίίοππα ογεαῖ ρετίου]απα. ΄ Όσα 

τεδ ΟΕΤΕΏΥΟ πιαχίπιε αοο]α1ί, εοᾳαε πιαρὶ αααηίο 1π ε]ι5 

απιρίῖα γαουπι Γρααπι εβ απιρ]ᾳδφ πιπ]ίοφμε πιαρῖς 1 

{επίρις, αεπιαάπιοᾶυπα ἵπ Πργί απαἰοπιὶοῖ α πουῖς ᾱἷ- 

οἵπι ε{. Οοπίταμίίας [Πᾳίάσαι 1π [ε[ο απἰηια]ὶ6 {αοι]ίὰ5 

Ῥεγ {αἱε» α[εοίίοπες Ρρετιομ]οία οοπιΠΙΟΙΙΟΜθ γεχαία εἰ Ρίο- 

Ῥίετεα απ]ε[οίι {εγβίιγᾳθ. Ῥουττο ποπ] ΠΘΙΥΟΓΙΠΙ 

Ῥτοσείζας να]ἀο ἰεηάππίας οἱ απϊάεπι α]ίφαα εκ ρατίε ἀἷ-' 

νε]απίασ. ΘΟμ]ρις Πἰ μί 4οπεο απΙπηα]ῖ {αοι]ίας {[ε[ε 

ταγ{απα τεοερενπί, πιαίαπα εἰ ΙΠΙπΙΟΡΙΙε Ἰασεαί {οίμπα απ]- 

πα] Ίτα αΠεοίαπ. Όσο { αβγυπιρὶ οοορανεγ]Ώξ αιί ο6- 

τεργαπα ρατίο [η αιαρίαπι ανι][απι αὐ[ιγαοιππαθ Γαογῖΐν 

ΏΟἨΠ Ίαπι αἆ [ο τεάευπί Πδίααε 1ρῇ9 τε αηίασ. 
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νο’. 

Τοῖσι σώμασυ τοῖσεν ὑγρὼς τὰς σάρκας ἔχουσι δεῖ λιμὸν 
ἐμποιέειν' λιμὸς γὰρ ξηραίνει τὰ σώματα. 

Ὅτι μὲν οὖν ὅσα Σηραίνει βοηθήματα τῶν ὑγρῶν πα- 

Θημάτων ἐστὶν ἰατικὰ πρόδηλον, εἴ γε δὴ ἐνανιία τῶν 

ἐναντίων ἐσεῖν ἵαματα. ὅτι δὲ καὶ ὁ λιμὸς Ἑηραίνει κατὰ 

συμβεβηκὸς οὐκ ἄδηλον. ἐὰν γὰρ ἀποθῥέῃ μέν τι τοῦ σώ- 
µατος, «ὼρ καὶ πρὀσθεν, ἀναπληρώταυ δὲ μηκέτι ὑπὸ τρο- 

φῆς τὸ κενούμενον, ἀναγκαῖον [3927] αὐτῷ ξηρότερον γενέ- 
σθαι. δῆλον γὰρ ὅτι τῶν κατὰ τὸ ζώον ἑκάστου μερών 
ἀπέρχεται πρότερον ὅσον ἂν ἐγρότερον ᾖ, ὡς ἂν καὶ αὐτῆς 
τῆς ἀποθῥόης γιγνοµένης, διὰ τὸ λεπτυνεσθαέ τε καὶ εἰς 

ἀτμὸν λίεσθαι τὸ σώμα διὰ διττὴν αἰτίαν, ἔξωθεν μὲν ὑπὸ 

τοῦ περιέχοντος, ἔνδοδεν δὲ ὑπὸ τῆς ἐμφύτου θερµασίας" 

ἀμέλει τῶν φωλευόντων τῶν ζώων, ὡς ἂν µήτ έξωθεν ἔτι 

Φερμαινομένων μήτ ἔνδοθεν.  ὅλως οὐδὲν Ἠἢ παντάπασιν 

ὀλίγιστον απορῤεῖ, καὶ διὰ τοῦτο τινὰ μὲν αὐτῶν οὐδ᾽ ὅλως 

11Χ, 
Οὐηροτίδις «αΥηες Ἰαδεπιῖδις Εμπιῖάας ἱπάμοετε ᾖαπιεπι 

ορογίεε: [απιες επἶπι επ[ιεεαὲ εοτρι». 

Όιαε Ποσαπί ααχκῖ]ια [απο Ἠαπιάϊ αΠεοίδαςφ πιεᾶεσὶ 

πηαη]Γε[ίαπι εΠ, Οοπίτατία΄ πάπια οοπἰτατίογωπα ΓαΠί χθ- 

πηεάία. ἘΘΠΙΘΠΙ 4ποθαθ εχῄοσατε Ρε; αοοϊἆεμς παΙ αξά]- 

ἴππι εΠ,. 95 απἷᾷ εΠΙΠΙ ΘΟΣΙΠΙ εΧ ΟΟΥΡΟΙΘ6 οομ{πεΠίες 

εῆιαί ἀῑπρείυτααςε, τί απἰεα ἀἆοοαῖ, πεο απρ]ιθ αποά 

ναοιαϊαχ ἁπιεηῖο, Γαρρ]θαϊαν ΠπβΠαιρείτααε, {οσα ἔρβαπι 

εναᾷετε πεσε[ῖο «ΠΒ, «Οεγίαπι εΠ εκ βηρι]5 απίμιαη [15 

Ῥατίίρις οαι]άᾳαἰά εἰ Ἠπιϊάἶας αρίτο Ργῖας εἰ εΥαπε[εςγο, 

ΕΠΠανίααί Πᾳαἶάεπι Ἱρίαπι Πἲ, ᾳποᾶά εχἰεπαείαχ οογρας εξ 

1Π ΥΔΡΟΓΕΠΙ Γο]ναίαγ, ἀἄμαριας εκ οαμῇς: εχίεγπα Ἠπα 4ξγε 

απηδ]εηίε, ΙΠίεΓΠα α]ίεγα ϱΛΊοΟΓ6 ΠαΙΙΥο, ΄ Φ8πθ Ὑετο ἆ4ὲ- 

Ἰ{ε[οεη[ῖαπα 1π οαγογηῖς απΙπιαπῆπι, ᾳαοά πεο εχίεγπο 

οαΊοχε αἴηρ]ϊμ5 ηεο ΙΠίεγπο Ἰποα]ε[οαπί απ ΠΙΗ1]. Ῥτογ[α8 

ααἲ ραιποϊππαπα οΠαΙξ, Ῥτορίεγεαας ΠοΠΠΠ]]αο ασ ειη 
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δεῖται τροφης, ἔνια δ᾽ ὀλιγίστηο παντάπασιν. ἐφαδῆς τοῖς 

προγεγραμµένοις ἀφορισμοῖς ἕτεροι δύο σχεδὸν ἐν ἅπασι 

τοῖς ἀντιγράφοις εὑρίσκονται, μετὰ τοῦ καὶ τοὺς ἔξηγησα- 

µένους τὸ βιβλίον ὀλίγου δεῖν ἅπαντας μνημονεύειν αὐτῶν, 

καὶ τινες ἐξηγοῦνται αὐτοὺς, ἀλλὰ διαφόρως ἢ ἐν τοῖς ἐμ- 

προσθεν, οὐδὲ τοῦτο αὐτὸ προσειθέντερ ὅτι γεγραμμένου 

ἐμπροσθέν εἰσιν. ἡμεῖς δὲ κατὰ τὸ τέταρτον ὑπόμνημα τὴν 

ἐξήγησιν αὐτῶν ἐποιησάμέεθα, βραχύ τι τῇ λέξει διαφερὀν- 

των. ὁ μὲν γὰρ ἕτερος τῶν νυνὶ γεγραμμένων ' ἓν περιττοῦ 

πουν ἔχει καὶ καταπίνειν μὴ ὀύνασθαι αλλ ἢ μὀ- 

γιο. ὁ ὃδ᾽ ἕτερος ἔμπαλιν ὑπηλλαγμένον ἔχει τὸ µόγες, ὡστ᾽ 

εἶναι τὸ μὲν πρότερον τοιοῦτον, ἢν ὑπὸ πυρετοῦ ἐχομένῳ 

οἰδήματος μὴ ἐόντος ἐν τῇ φάρυγγι πνὶξ ἐξαίφνης ἐπιγένη- 

ται καὶ καταπἰνειν μὲ δύνηται αλλ ἢ µόγις, Θανάσιμον. 

τὸ δὲ δεύτερον, ἣν ὑπὸ πυρετοῦ ἐχομένῳ. ὁ τραχηλος ἐξαί- 

Φνης ἐπιστραφῇ καὶ καταπίνειν μὴ δύνηται, οἰδήματος μὴ 

ἐόντος ἐν τῷ τραχήλῳ, Θανάσιμον. οἱ δὲ πρὀσθεν, οὓς κατ 

τὸ τέταρτον ἔφην ἐξηγήσασθαι τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων, 

αΠπιοπίο ΡΓΟΣΓΙ8 Ποπ εσεηῖ; ΠοπΠπ]]ας νετο [ας πα 

Ραιεί[βπηο, Ῥοβ απίθα [ορίος αρΠοι[ηός αἰί ἀμπο {ογε 

ἵπ οπιπῖρας εχεπιρ]ατίρας ΙπνεπΙππίας εἰ 4ΠΟΓΗΠΗ Που 

οπαγΓαίΟΓ65 Τ6Γ8 ΟΠΙΠΕΦ ΠΠΘΠΙΙΠεΤο, Οπίάαπη εἰἶαπα 1ρ[ο8 

Ἰπ[ογρτείαπίατ, Γεά ρησπαπδις οί Ρίο εἰ Γαρτα εχρ]]σαί[]ο- 

πῖρις Ἡ[ πθο Ἠοο Ἱρίαπι πιοπεηίες Ἱεείογεπι απίζα {α1[ῇε 

Γοχῖρίος. Ίο νεγο {ρίογαπι εχρ[ἰοαίῖοπεπι {εοΙπιὰς φπαγίο 

οοιπιεπ{αγῖο ἰεχία ποππϊ μα] «Πεγεπῖαπηα. ΑΙΕΥ εΠΙΠΙ εο-- 

τα Ἰΐο Γοπρίογαπι [αρεγνασαηεαπη μαρεῖ απο α4]εοίΙοπεπα 

πεο ἆεροτατε γροϊιε[ὲ πίι νία. ΑΙίεΓ νετο αἀναιβρίαπι υία 

Ἰπνει[ο οτάἶπε ροβίαπι Ἠαρεῖ, υἱ Ῥχίου αιεπι Πέ Ἠα]1ς- 

πιοὰ: β [εῦγε ἀειεπίο, ἔμπποχε πµἰίο ἴπ [αιοῖδιμς εκϊ[ίεπιε, 

Γι[οεαιίο ἄετερεπιε Γμρετυεπεγῖε, αο πμ εἶα ἀεριμιίγε 

πεφµεαε, Ἰποτιί[εγμτα. Ῥεοπηπάμδ νετο: ᾖ[ /εθγε εοΥγεριο 

ἀετερεπίε εεγυἰα ἱπιογφμεαϊμγ αο ἀευοτατε πεφιεαῖ, ΓΗΠΟΥΕ 

Γπμίίο ἵπ [αμεῖδως επίίεπιε ἱειαίε. Ῥαβετιογς ΝΕΓΟ 41108 

αιιατίο Ποσιπι οοΠΙΠΠΘΜ{αΓΙΟΥΙΤΑ εκρο[α] [ο πιε ἀῑχι, Ίϊα Το 
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οὕτως εἶχον. ἢν ὑπὸ πυρετοῦ ἐχομένῳ, οἰδήματος μὴ ἐόν- 

τος ἐν τῇ φαάρυγγι, πνὶξ ἐξαίφνης ἐπιγένηται, Φανάσιμον. 
εἶθ᾽ ἑξῆς ὁ μετ αὐτὸν ἢ ὑπὸ πυρετοῦ ἐχομένῳ ὁ τράχηλος 

ἐξαίφνης ἐπιστραφῆ καὶ µόγις καταπίνειν δύνηται, οἰδήμα- 

τος μὴ ἐόντος ἐν τῷ τραχήλῳ Θανάσιμον. ὅπερ οὖν ἐν τῷ 

προτέρῳ τῶν ἀφορισμῶν εἴρηται περιττὸν, νῦν ἐπισκεψώ- 

µέεθα. καὶ γὰρ καὶ τεθέαμαι γινόμενον αὐτὸ, παντάπασιν 

ὀλεθρίως ἐχόντων τῶν καμνόντων, ὧστ του μηδ᾽ ὅλως δύ- 

νασθαυ καταπἰνειν ἢ μύγιο, οὐκ ὄντος οἰδήματος ἐν τῇ 

φάρυγ}ι. πάρεστι γὰρ τοῦτο διαγνῶναι σαφώς ἀνοιχθέντος 

μὲν ἐπὶ πλεῖστον τοῦ στόματος, προβληθείσης δὲ τῇ κάτω 

γένυι τῆς γλὠτιης. ἐν τῇ τοιαύτῃ καταστάσευ τοῦ δυσχε- 

ρῶς καταπίνειν αἰτίαν ὑποληπτέον τὴν κοινωνίαν τοῦ χι- 

πώνος, ὃς ὑποπέφυκεν ἐκ τῶν ἔνδον μερών, τοῦ τὲ στοµά- 

ου καὶ τοῦ λάρυγγοο. ἐδείχθη γὰρ οὗτος ἐν τῇ διὰ τοῦ 

στόματος πορείᾳ τῶν σιτίων αὐτὸς μὲν ὑπὸ γαστρὰς κατα- 
; 2 - 4 Ν ’ 3 , π 

σπωµενος, ανασπών ὃ ὅλον τὸν λάρυγγα. οἰδησάσης οὖν - 

τῆς ἐν τῷ Λάρυγγι φλεγμονῆς ἐνίοτε μὲν οὐδ᾽ ὅλως, ἔστι 

λαρεραπί: { [εῦγε ἀείεπίο, ἔµππογε πμ]]ο ἴπ ]αμοῖδις επὶ- 

[επιε, [μ[οεατῖο ἀεγερεπίε [μρεγνεεγῖεν πιογεἰΓεγωπα. Ὦ εἶπᾶε 

αυῖ απο Γεφυέασ: [ [εῦτε εαριο ἀεγερεπίε οεγρία ἰπιοτ- 

οιεαϊμγ ασ γα ἀερίιίγε φμεαῖ, ΤΜΊΠΟΤΕ ἱπ οεγυῖοε ποπ εκἰ-- 

[επιε ππογείΓεγωππ. Όπου 1βίαχ ἵπ Ρτίοτε αρλοτί[ηιο εκ αΡιΠ-- 

ἀαπίϊ ρτοπποἰαίαπῃ ΕΠ, ΠἩπο ρεγρεπάαπια5, Εἰεπίπι 14 εἰἶασα 

βοοἰἀετο ν1άϊπιις αερτοῖῖδ οπιπῖπο Ρρετη]οϊο[ε ἸΙαβοταπίῖρας. 

Όυατε ἄνε ΠπΙ]]ο Ρ]απε πιοᾷο ἆεγοταγε ᾳαθαπέ [να νια, πηι]]ο 

{ωπιογο 1π {αποῖθας εχ][επίαε, Ἠος επίπα αρετίο ἀῑ[οετπεγα 

οεί ογε αμαπι ρἱυγίπιαπα Ἠαπίε εἰ αρετίο εἰ Πηρδια αἆ Ἱη-- 

ΓεγΙοτεπη πιακ]]]απι αρρυ][α εἰ Πγπιαία, Τη ἰα]1 Παία γὶκ αο 

ἀιβιου]ίεγ ἀενοταπάϊ οα[α Γα[ρισαπάα εβὶ οοπιπιαπῖο ἱππὶ- 

οπς ρα]αο εί ρη{(α ε[ἴε αἳ Ιπίεγπϊ Γαροτία Ρρατίίρας, 

Ἠαπο επῖπι οΙβαγίοταπα Ῥες 056 οοπππεαία ἀρίαπι απίάσπα 

ἀεοτ[απι α νεπἰτίοπ]ο αἰἰχαμῖ, ἴοΐιιπι γετο σα αν [αν[απι 

ἵταμεγε ἀεπιοπ[βγανίπια. Ταππε[οεηίε Ιδίίατ ἵπ σαιτ 

ἸηΠαπιπιαίοπε Πί αἱ α]ίας αερτε οΡ[εααϊας αἰίγα]επ νειι-- 
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ὃ᾽ ὅτε µόγις ἔπεται κατασπώσῃ τῇ }αστρὶ, καὶ διὼ ταύτην 

τὴν αἰείαν ἤτου γ᾽ οὐδ᾽ ὅλως 3 µόγις καταπίνουσι». 

δν 
[258]. "Εν ὑπὸ πυρετοῦ ἐχομένῳ οἰδήματος μὴ ἐόντος ἐν 

τῇ φαάρυ}}υ πνὶξ ἐξαίφνης ἐπιγένηται καὶ καταπίνειν μὴ 

δύνηται, ἀλλὰ μόλις Θανασιμον. 

ε / 

11]ν ὑπὸ πυρετοῦ ἐγομένω ὃ τράχηλος ἐπιστραφῇ καὶ 
ϱ χομενα ραχΏλος ϱαφή καὶ κα- 

3 ’ » ’ Δ 3”! ” 

ταπίνειν μὴ δύνηται οἰδήματος μὴ ἐώντος ἓν τῷ τρα- 

χήλῳ, θανάσιμον. 

ἔρ᾽. 
- 3 ο - , π 4 ” , 

Όκου ἓν ὅλῳ τῷ σώµατι καὶ το σωµα καταψυχεταυ καὶ 

πάλιν θερμαίνεται ἢ χρῶμα ἕτερον ἐξ ἑτέρου µεταβάλλειν 

μῆκος νύσου σημαίνει. 

μὶοπ]ο εἳ ἀθοτ[απι τενε]]οπίῖς, Θα οὗ οµη[απι γε] 

πμ]]ο ρᾶοίο γε] αερχο ἀῑΠοι]ίετααε ἀερ]α]απί, 

’ ἓκχ. 

δὲ Γεῦγε ἀείεπιο Εµπποτε πη]]ο ἵπ [αμοῖδις επῖ[ἔεπτε [μ[ο-- 

εαιῖο ἀεγερεπίε [μμετυεπετῖε αο να ἀεριμεῖτε αφ μεαῖ, 

πιοτί ἰεγιτα, 

Τ,ΧΙ. 

δί [εῦτε «αριο ἄεγερεπεε εεγρὶ ἰπεογφμεαῖιγ αο υἱἷω ἆε- 

ρἰωείγε Φιιεαῖ ἴµππΟγε ποπ ον[[επίεν πιογεΓεγιπα. 

ΙΧ. 

Ὀδὶ αωπίυεγ[ο οοὔρογε πιµέαϊο εἰ «οΥρι5 ρετ[γὶβεγαῖμγ ας 

τµγ{ωτη ἰπεα]ε[οῖε αμε εοἴογεπι εν αἰιεγο αἰξεγιπα οΟΊγππιι-- 

ἐαὲ, ππογδὶ ἰοπρίιμάίπεπα [1ρπί[οαξ. 



176 1ΠΠΟΚΡΑΊΟΥΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ 
Γά. Οµασι. ΥΧ. [228. 359.] Εά. Βα[. Υ. (906.) 

Καὶ τοῦτον τὸν ἀφορισμὸν ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν ὑπο- 
µνημάτων ἐξηγησάμεθα τὴν αὐτὴν παρὰ βραχὺ λέξιν ἔχοντα 
τῇ νῦν εἰρημένη. }έγραπται γὰρ οὕτως" καὶ ὕκου ἐν ὅλῳ 
τῷ σώματυ μεταβολαὶ καὶ ἦν τὸ σώμα ψύχηται ἡ αὖθις 

Θερμαίνηται καὶ εἰ χρώμα ἕτερον ἐξ. ἑτέρου γένηται, νόσου 
μῆκος σημαίνει. 

ἔγ.. 
“δρως πολὺς, Θερμὸς ἢ ψυχρὸς, ἀεὶ ῥέων, σηµαίνει ὑγρὸν 

ἀπάγειν, ἰσχυρῷ μὲν ἄνωθεν, τῷ ὃ ἀσθενεῖ κάτωθεν. 

[229] "Έμπροσθεν ἄλλον ἀφορισμὸν ἐν τῷ τετάρτῳ 

τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων ἐξηγησάμεθα, ὃς κατὰ τόὀνδε τὸν 

τρόπον ἐγέγραπτο" ἱδρως πολὺς ἢ θερμὸς ἢ ψυχρὸς αεὶ 
ἑων, ὁ ψυχρὸς µείξω, ὃ θερμὸς «ἑλάσσω νοῦσον σημαίνει, 
καὶ τήν γε διάθεσιν ἔφαμεν εἶναι τῶν γε τοιούτων ἱδρώτων 

ὑγρότητος πλῆθος ἐν τῷ τοῦ κάμνοντος περιεχόμενον σώματε. 

Ἠαπο αποφιιε αρΠοτΙ[πιαπα θπατίο Ἡογυπι οοπιπιεηῖᾶ-- 

ΤΙΟΥΙΠΙ εχρο[αΙπηας, εαπάοπι {ετο ἰεχίαπι αμα] ΡΓαε[ΓεΠ6 

Ρτομιποϊαίας Ἱαβεηίεπη, Θίο επἶπι [οΏρίως ε[: αἴφιε μδὶ 

ἔοιο ἵπ «ΟΓµΟΤε πιμίαιίοπες εοπιίπριωε, μὲ [ εοτρις [γῖ- 

6εαι αμ τµγ{µς οαἰεαῖ αμί αἰίιεγ επ αἰιεγο «οοἰογ οδοτία- 

ἔμγ, πιογὸί ἰοπβιιμάίπεια [1ηΐγιεαξ. 

ΙΧ. 

δμάογ εορίοΓως εα]ίᾶμς αι [τὶρίάμς [επιρετ [μεις λμπποτῖς 
ῬΡἰεπιιιάύιεπι ἵπε[]ε [οπίεα. ἍἨαεο ἐβίιμγ ἵπ τούµ[ο 

ομίάεπι [ωρεγπε, ἀεδΙΙί νεγο ἴἵπ[εγπε ἀεάμεειάα. 

Απίόα αἰαπι αρ]μογϊ/ωπι απατίο Ἠογαπι οοπηπιεΠ{ᾶ-- 

τίογΙπη εχρ]ἰσανίπιαφ Ίοο πιοάο [οπρίαπι: [μάογ εορὶοΓως 

{τὶσίάμς αμῖ εαἰίάμς πεπιρε βιεπς; [τὶρίάμς φμίάεπι ππα]ο-- 

γεπι, εαἰἰᾶμς νεγο ΠΙΙποτεπι ππογδιπα [ρπί[σαι. Άο ἴα[ίαπι 

Γιάοταπι αΠεοίαπι οαι({αΠιΥε ἨΠΠΙΟΓΙ5 ΡΙεπ{αάίπθια ε[Τε 

ἀἰκίπιας ααἱ αερτοίαπΙῖδ ΟΟΣΡΟΥΟ οοΠΙΙΠΘΙΙΓ, ῥΡτορίετεα 
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; διὼ τοῦτ οὖν ὁ νῦν ἡμῖν προκείµενος αφορισμὸς ἀπαγέεν 

κελεύει τὴν περιττὴν ὑγρότητα, τοῖς μὲν ἰσχυροῖς μὲν ἄνω-- 
εν, ὕπερ. ἐσεὶ .διὰ τῶν ἐμέτων, τοῖς ὃ᾽ ἀσθενεστέροις κά- 

τωθεν, ὕπερ καὶ αὐτὸ σηµαίνευ δι ὑπαγωγῆς γαστρός, ὅτι 
μὲν οὖν ἐκκενοῦν ἄεὶ χρὴ τοῦ σώματος τὰς πἐριττὰς ὑγρύ- 
τητας ἄντικρυς δηλον. εἰ δὲ τοῖς ἰσχυροῖς μὲν ἄνωθεν 

µόνον ἀεὶ, τοῖς δ᾽ αἀσθενέσι κάτωθεν, ἄξιον εἶναι δοκεῖ µου 
σκέψεως. ᾖβέλτιον γὰρ ἴσως οὐ ταύτῃ διαιρεῖν τῶν βοηθη- 
µάτων τὴν χρείαν, αλλ’ ὧν ἡμῖν ἐν τῇ δεραπευτικῇ πραγ- 

µατείᾳ περὶ τῶν τοιούτων ἁπάντων διώρισται. καὶ τοῦτον 

οὖν τὸν ἀφορισμὸν ἐκ τῶν παραγεγραμμένων εἶναυ νομίζω. 

ἑξῆς τοῖς προγἐγραμμένοις ἀφορισμοῖς ἄλλου τρεῖς εὑρίσκον- 

ται κατὰ τὰ πλεῖστα τῶν ἄντιγράφων καὶ τοῖς ἐξηγηταῖς 

ὁμοίως γεγραμµένοι βραχύ τι διαλλάττοντες τῇ λέξει τῶν 

ἐν τῷ τετάρτῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων. γράφουσε ὃ᾽ αὖὐ- 
τοὺς ὡδι. 

αὐϊ παπο ποῬδῖς Ῥτοροπ]ίασ αρ]οτῖ[αιας αἆ [πρεγγασβπειιπα 

Ἱάππογεπι εἀιοεπάσπα ε[ἴε Ἰαρεί, τορυα[16 φαῑάεπα [αρετπο, 

Ἰοο ε[ὶ Ῥρες νοπιοπςς, Ἱπιρεοι]] γετο 1Πῇέπε, 14 ε[ὲ 

Ῥει αἰνί [αράποίίοηεπι. ὍΌποά Ιἴαπας [αρεγνᾶςβπεοθ ϱΟΓ- 

Ῥουῖ ἨΠΠιογες Γεπιρες νᾶσιατθ ορογίεαϊ ῬΡ]άπε ππαπΙ{ε[βαπα 

ε[, ΑΠ νετο τοβα[β18 Γεπιρετ ρε Γπρετίογα, Ἱπβγπιϊ νεο 

Ρεν 1η{ετίοτα {ο]απι τεάμπάαπς Ἠππιος νασπαπάιας Πί απῖ-- 

πηκάνετ[ίοπε πῖμί ἀῑσπαπι ε[ε νἰἀείατγ. . Ρταε[ίαί επίπι 

{οτία[ᾗς ποη δαίεηπας αὐκ]]]ογιπι α[απα ἀ[ίπραετε, [εὰ τι 

1 πιεάεπάϊ πιεἰμοάο ἆε ε)ιδπιοἵ οΠιΠΙΡΙ6 α πορῖ εχρ[]- 

οβίππα ας ἀε[μη]ίαπι εΠ. Όυματο αἱ Ἠάπο αρΠοτΙ[ΠΙΗΠΙ εκ 

44 [ογΙρΙ1 {115 ε[]ε οεπ{εο. Ρο[ι [μρετίας αἆ[οτῖρί]ῖος αρᾗο- 

1{Πιο8 {τες αἰΠῖ ἀείποερθ οοπιρετῖιπίαγ ἀπ Ρ]ηγ]τηϊς εχεπι-- 

Ρ]ατίρις αὐ Ιπίεγργείῖρας εἰἶαπι εοάεπι ΓεγΓθ πιοάο οοπ/[οτ]- 

Ρίϊ ραι]ο ἀῑνετία ]εοίίοπε 4 παπι αὐϊ απατίο οοπιπαεπίατῖο 

οοπιρτεμεπάμπίατ. Ἐο9δ αμίεπι Πα [οπἱριπ!, 

σΑΙΕΝῦ8δ ΤΟΜ., ΧΤΙΙΙς Μ 
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(9527) «Πυρετοὶ ὁκόσοι μὴ διαλείποντες διὼ τρίτης ἴσχυ- 

ρότεροι γίνονται, ἐπικίνδυνοι. .ὅτῳ ὃ᾽ ἂν τρὐπῳ. διαλεί- 

πωσε, σηµαίνει ὅτι ἀκίνδυνου. 

ΣΥ. 
“Οκόσοι πυρετοὶ μακροὶ, τουτέοισυ πόμανω εἰς «τὰ ἄρθρα 
ν 

1} πὀνου ἐπιγίνονταιι 

Σὸ’. 
. ῃ ; 8 νά 3 αν ον / ε] ” 

Οκόσοις φύματα µακρα 3 εἰς τὰ αρθρα πονοι ἐν πυρετου 

γίνονται, οὗτου σιτίοισυ πλείοσι χρέονταυ. Ἀ 

[250]. Εὔδηλον δὲ ὅτι καὶ οὗτοι παρέγκεινται τῶν 
", Ἀ ο Ἂ ’ ϱ , ῃ ῴλ.- 

ἐμπροσῦθεν ἢ οὐδὲν ἢ βραχύ τι τῇ λέξει διαφέροντες, ἑξη- 

γηµαι ὃ᾽ αὐτοὺς ἐν τῷ τετάρτῳω τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων. 

’ 

ΤΙ ΧΙΥ. 

Θμῖ [εῶγες ποπ ἱπεεγπαϊεεπιες τεγιῖο φμοφιε ἄῑε υελεπεπεῖο- 

γε ᾗμπὲ, ρεγἰοµἰο[ίογει. Όμοεμπφμε αμίεπὶ πποᾶο ἰπίετ- 

πηῖ[εγίπὲ, εἶιτα μετίομίωτι ε[)ε ιο πῖ[ιοαπε. 

Ι.ΧΥ. 

Ομίδις [εὔτες Ίοπβαε [ωπε, Πε αἆ αγιϊεμίος εµδεγεμία φεῖ 

ἀοίογες οδογΙµΠΕΜΓΕ 

ΤΙ ΧΤΙ. 

Ομῖδις αἆ ατγεϊεμίος εδεγεμία αμὲ ἀοΐογες α Ιοπρὶίς Γεὐτί- 

δις ογἱµπεμν Πε οἷδὶς εορἰο[ιογίδις μπει. 

ΠΗᾳπ1άο οοπ/[ίαἰ Ἰοῖσε Ἱπίεγ]εοίου Γαὶ[ε πλ] απἲ ρᾶ- 
τηπὰ α ΓΗρεγ]ογ]βι15᾽ ἀΠμποίϊοπε [οι εραπίες: 1ρ[ος στη 

απατίο οοπιπηςΠ{ΒΓΙΟΥ ΙΙ εκρ]απανίπια. | 

μμ” αν 
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αν, ἀλόιβθον 
Εν τις τῷ πυρέσσοντι τροφὴν διδῷ ἦν ἡγιεῖ, τῷ μὲν ὑγιαί- 
(Ὄφονεε ἐσχὺς, τῷ κάµνοντι νοῖσος, 

Σράφεται δὲ καὶ οὕτως ὁ ἀφορισμὸς ἤν τι τῷ πυρέσ- 
(σοντι τροφὴν διδῷ, τῷ μὲν ὑγιαίνοντι ἰσχὺς, τῷ δὲ κά- 

μνόντυ νοῦσος. ἑκατέρα ὃ᾽ ἡ λέξις ἀποκεχωρηκὲ τῆς κατὰ 

φύσιν ἑρμηνείας, ἐπὶ τοῦτο δή τὸ παλούμενον καπόζηλον, 

οὐκ οἱδ' ὅ τι βουληθέντων, ὅσοι διεσκεύασαν οὕτω πολυει- 

ὁώς τὸ. τέλος τοῦ βιβλίου. τὰ μὲν αὐτῇ τῇ λέξει γράφοντες 

τῶν ἐἔμπροσθεν ὑπ αὐτοῦ τοῦ /πποκράτους εἰρημένων, τὰ 
ὃ᾽ ὑπαλλάττοντες βραχύ τι, τὰ ὃ᾽ ὅὕλα παρεντιθέντες, 

ὥσπερ καὶ τουτὶ τὸ νῦν προκεἰµενον, οὐδ᾽ ἐγγὺς τῆς απ- 

ποκράτους ἑρμηνείας ἦἧκον. ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἔμπροσθεν ἔφη᾽ 

τὰ μὴ καθαρὰ σώματα ὁὀκόσῳ ἂν τρέψης, μᾶλλον βλάψεις" 
καὶ ἣν ἐκ νόσου τροφὴν λαμβάνων τις μὴ ἰσχύει, σημαίνευ 
ὅτι τὸ σῶμα πλείονι τροφῆ χρῆται, ἣν δὲ 2ρὴ μὴ λαμβά- 

νοντος τοῦτο γίνηιαυ τροφὴν εἰδέναι ὕτυο κενώσέεως δειταν, 

ΙΧΥΙΠ. 

δε οιῖς Γεὐγιοϊέαπεῖ εἴδμπι ρταεύεαε σι επι /Γα)ιο επλίδει, 

[απο ομἰάεπι γοῦμγ, αεβτοἰο νεγο ππυιόις ε[. 

Φίο εἴῖαπι αρλοτί[αιας [ορια ᾖ οιῖς /Γεὐτίοϊιαπεὶ 

ἄει οιδιτῃ ὀεπε υαἰεπιί τοῦιγ ἰαδζογαπίί πιογδις ε[. Ύε- 

τα αἴγαφιαο Ἰεοίῖίο α παιγαΙ Ἰοφαμίίοπα αἆ Ῥταναια, 

Ύαπι οἁουπε]πη Υοοιίαηί, τεοεβ. ΊΆεφαο επί οπίὰ ΠΕί 

νο]αετ]πί αι ρε Πποίι ἴαπι ναγ] εἰ αἰεπῖ τεῦιιβ 

ογπαγαΠῖ ΠΟΠ νΙάεο. Ουμαεάαπι ΕΠΙ εβάειῃ ἀῑοίΙοπε [οτ]- 

Ῥαπΐ, Ύὖα [αργα αἳ Ἡϊρροογαίο [απί [οπρία; αιπαεάαηι 

Ραγαπι Ἱπιπιαἰαπῖ, αῑα πιαίο 1μίει[εταπί, αἱ απο 1ρίαπι 

αρΠοτΙ{πππη αἩ Ηιρροοταί1ς ταἰῖοπε ἀῑοεπαΙ ΊἸοηδε αΠεΠΙΙΠΗ. 

Ώ]ε Παπϊάεπι [αργα ἀῑοεῦαί: ἵπιρμγα εοΤρογα 6ο (ἴθεγα- 

-ἐἶως αἰμετῖς, εο Ἱπαρίο ἰαε[ετῖ. Εί [φμῖς α ΠιοΤΟο οἴρμπι 

εαρίεπΣ Ἰοπ ΓΟΡΟΓΕΙΜΤΥ, «οορίο[ογε εοτρµς μεὶ αἰἴπιεμιο 

{ρπϊ[εαι. «δὶ νεγο αἰτηπεπέιμήη οορίο[ιι5 ποπ αα[μπιενεί τά 

οὐείιραίν ε/αζμαίοπε ἰπάίρεγε /εἰεπάμπι εβ. Ει αἰῖα 

Μο 
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καί τινα τοιαῦτα ἕτερα κατὰ φύσιν ἠρμήνευμένα. ὁ δὲ τὸν 

νῦν προμειμενον ἀφορισμὸν συνθεὶς κακοζήλως εἶπεν ἐπὶ 

τῆς τροφῆς, εὲ τῷ ἡγιαίνονει ἰσχὺς αὗτη τῷ κάμνοντυ νοῦ- 

σος, βούλεται γὰρ τήν τὴν τροφὴν ἰσχύος μέν εἶναι τοῖς 

αωα ποιητικὴν, βλάβης δὲ τοῖς νοσοῦσιν. ἣν γὴ ία 

τοῖς μὲν ὑγιαίνουσιν αὔξειν τὴν ἰσχὺν, τοῖς δὲ κάνουσυ 

νόσον. μι δὲ ἀλλοκότως αὐτὸ τὴν τροφὴν αὐτὴν 

εἰπων ἰσχὺν μὲν τοῖς ὑγιὰίνουσιν εἶναυ νγόσον δὲ τοῖς κά- 

µνουσι», οἷτ ἰσχὺν οὖσαν, ἀλλ ἰσχύος ποιητικὴν, οὔτε νοῦ-- 

σον, ἀλλὼ νόσου ποιητικὴν, ἄμεινον δὲ εἰπεῖν αὐξητικήν. 

ἔτσ'. 

[551] Τὼ διὰ τῆς κύστεως διαχωρέοντα ὁρμ» δει, ἦν οἷα 

τοῖς ὑγιαίνουσιν ὑποχωρέεταυ, τὰ ἥκιστα οὖν ὅμοια τού- 

«ποισι, ταῦτα νοσερώτερα" τὰ δὲ ὁμοιότερα τοῖς ὑγιαί- 
”. ’ 

νουσιν Ίκιστα γο0θδὲθᾶε 

αιιαθάαια Ἠ]αδπιοάί [εομπάααι παϊαταπι οπιποϊαΐα, ΟΙ 

νενο Ῥυαε[εηίεπι αρ]ιοτ1[ΠλαΠῃ αρρο[αῖῖ, αΠεοίατο ἆε οἶθο 

Ρτοία!, { Τρίο Ῥεπε να]ομί οχλροαίας, τοῦ αεργοῖαΠᾶ 

πιονδιις ε[ι. .. Ψι]ε ειπα ἀῑσοεγε εἶδιιπι [απῖς τοβαγ ε[Πσετε, 

αεστοἰαπ![1θ 8 νετο ποχκαι ααἴ ΡρεΓ 1ογεΠ, [απ] νιτῖαπα 

χοβΙΣ αὔἲδετε, ΠΙΟΣΥΡΙΙΠΙ ΥΕΓΟ Ιαβογαπ!ῖρας. ΔΡαγάε αιίεπι 

14 Ππίεσρτείαίας ε[ί, ααἱ οἵριιαι Ίρ[ααι τοβυχ αϊάεπι [απῖς, 

ππΟΓΏιΙΙ Ψετο Ιαροταπδις ε[[ο α[ήγπιανενΙξ, απ πεφαθ 

τοῦιαχ ΠΕ, [εὰ τοροτῖ Ργοραραίος, πε(αθ πιοιρας, [εά 

πποχΡΙ ορῖ{εχ αμί απ τουία5 ἀῑσαπι, ἀΠοίοΓ. 

ΓΧΥΠΙ. 

Οιμαε νε[ῖεαπι ρεγπιεαπῖ, [γεοίατο οΡογιεῖ, απ ἑαίία ομα[ία 

/απιιαϊιε [Γκεπεῖδις {δει παπι Φµαε Ιεῖς πππίιπε [ιππῖ-- 

ἰἷα [μὲν εα ππογΡο/ογα» Φμαε ΨΕΤΟ δειε ναἰεπιῖίδις 

Ππε[ίογα, ππιμίπιε ππογδο[α [ιὴ. 



Κ.άΙ Γ44ΗΝΟΊΤ ΕΙΣ 4γΤΟΙΣ ΣΠΟΜΝΗΜΑΤΑΗ. 1οι 

Εά, Οµατι, ΤΧ. [9511 Εὰ. Ῥα[. . (527.) 
Ὅμοια κατὰ τὸ σώμα σύμπαν εἴρηταυ πρὸς {πποκρά- 

τους ἐν τὲ τῷ προγνωστικῷ καὶ κατ ἄλλα βιῤλία παντα 

τοῖς ὑγιαίνουσι δηλοῦν ἀγαθόν τι, τὰ ὃ ἀνόμοια τουναντίον. 

ποῦτο οὖν καὶ νῦν πειρᾶιαι λέγειν ὁ συνΏεὶς τὸν ἀφορι- 
σμὸν τοῦτον. ἐποπτεύω γὰρ καὶ τοῦτον οὐχ “/πποκράτους 
εἶναι τῇ λέξει τεμαιρόμενος οὐκ ἐχούση τὴν αυτην ἐδέαν 
ταῖς ἐκείνου καὶ τοῖς λεγομένοις αὐτοῖς οὐκ αἀπηκριβωμενῃ 

ὁμοίως ἐκείνου. ὅταν γοῦν εἴπῃ τὸ τὰ ἥκιστα ὅμοια τού- 

τοις, παῦτα νοσερώτερά τιο οὐκ ἂν μέμψαιτο νοσερώτερα 
λέγοντι αὐτῷ ἀντὶ τοῦ νοσερώτατα, τοῦ τὲ ὕστατον νοσώδη. 
τὸ γὰρ ἥκιστα µετ ἐπιτάσεώς τινος λέγεταυ καὶ πολλῆς 
τῆς εἰς τὸ παρὰ φύσιν παρατροπῆς. ἕκαστον δὲ τῶν παρῷ 

σύσιν εἰς ὅσον αποκἐχώρηκε τοῦ κατὰ φύσιν, εἰς τοσοῦτον 

καὶ µοχθηρόν ἐσει. τὰ γοῦν ἥκιστα τοῖς κατὰ φύσιν ὅμοια 

μάλιστά ἐδτι τοῖς κατὰ φύσιν ἐναντία καὶ διὰ τοῦτο νοσὲ- 

ρώτατα. 

Οπαοοιπιθ {οΐο «οχρογε [αηΐς Ππηϊ]α Γαπῖς ϱὰ αὓ 

Ἠ]ρροοταίε ἔππι 1π ρτορποβίεο ἵππι ας 1π Ηὐτίθ επι-- 

οἰθπίας Ῥοπαπι αποάάαπι ροχίεπάετε, ἀΠιππϊ]α νετο ϱοἩ- 

ἱπαγίαπι.  Ηοσςς ΠΗΠΟ 16 οΠᾶΙΥ4ΤΟ οοπαίασ αιὶ Ίππο αρ[ο- 

ΥΙΓπηΙΠΙ οοιηρο[α1ξ. Θα[ρίσος επῖπι απο εἰῖαπι ΗΙρρουταί[15 

Ἰάεαπῃ, Ἠεφιε 1ῑδάεπι Ρεταεφιις ῥρτοπιποϊα(1ς {ρβας αοειιγαίθ 

τε[ροπἀεί. Οππι ΘΩΙΙΗ πι Ρτοίαέ, φµαο Πὶς ππιηῖπιε 

Γπιιία [ιὲ, εα ππογδο[ίοτα, απία ἔρ[απα πιογρο[ιογα ἀῑσειι-- 

Τε ἨΟΠ αγσαετοῖ, Ρτο πιοχβο[ί[πηα ααὶ Γαὔγπις πποσΡο[α Ἡ 

Αάνετρίιπι Παπιης παἰπίπε οπι αααάαπι Πρπϊβοαιτοηῖ5 

εχἰεηῄοπε ἀῑοῖίαν εἰ π]ασπα ῥρταείες παϊιγαπι πηπίαΙοΠθ, 

ΑΙ επἶπι ϱπαε Ρταείες Ἠπίπταπι [απί Πησαία, οιαηίαπι α 

πα[αγα]Ι Παία χεοε[ετιπῖ, ἰαπίο Γαπί ἀείετίοτα. Όπατε 

πΙπΊππε παϊατα τρις Ππ]ία ζεοιπάπα παίαταπι {ε ΠαὈεηίῖ-- 

Ῥα5 πιαχίπιο [απε οοπἰγατία Ργοϊπάεφαθ πιογροβ/πια, 
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Εά. Οµατί. 1. [38ἱ. 935. 1 Εὰ. Βα[. Ῥ. (457:) 
δὲ” 

Αιὶ οἷσι τὰ ὑποχωρήματα ἢν ἑάσης στῆναι καὶ μὴ κι- 

νέης, ὑφίστανται οἷον ξύσματα, καὶ ἣν ὀλίγα ἡν ὀλίγη ἡ 

φοῦσος γίγνεται, ἢν δὲ πολλὰ, πολλὴ, τουτέοισι ξυμφέρεε 

ὑποκαθῆμαι τὴν κοιλίην' ἢν δὲ μὴ καθαρὴν ποιήσας 

διδῷς τὰ ῥοφήματα, βλάψεις καὶ ὁκόσῳ ἂν πλείω διὸῷς 
μᾶλλον βλαψεις. 

[23»]. Τὼ διὼ τῆς γαστρὺς ὑπιόντα λέγειν εἴωθεν 
αὐτὸς ὑπογωρήματα τὸ καὶ διαχωρήματα" καὶ διὰ τοῦιο 

καὶ νῦν ἐδέξανιό τινες ἐπὶ τῶν κατὰ τὴν γαστέρα κένου- 

µένων εἰρῆσθαι τὸν λόγον αὐτῷ. μάχεται ὃ᾽ αὐτὸ τὸ προσ- 
κείµενον ἐν τῇ λέξει, τὸ ἣν ἐάσης στῆναι καὶ μὴ κινέης, 

οὐἰκεῖον γὰρ τοῦτο τοῖς εγροῖς, καὶ διὰ τοῦθ ἕτεροι παλιν 
ἐπὶ τῶν οὔρων ἐδέξαντο λέγειν αὐτόν. ἑκατεροι δὲ πάλιν 

σχιθέντες οἱ μὲν ἐφίστανιαι γράφουσι δια τοῦ ε τὴν πρώ- 

την συλλαβην, οἳ δὲ ὑφίστανται δια τοῦ υ. τοῖς μὲν οὖν 

οἴροις οὐδέτερον ἐναντιοῦται Ἰῶν ῥημάτων. καὶ γὰρ καὶ 

ΙΙ ΧΙΣΧ, 

Έτ φιῖδις ἀε[εείοπες [ τε[ιἆετε ρεγπαἰγετῖς, πεφµε ππονετὶ 

φεἰιεί [ἐγίρπιεπια [μύ[άεπι. ὍΌμοά [ Ραισαε [πὲ, ρα- 

νμς ε[ πιοτδιας [πι πιμίαε, ππαβηµ5} ἴῑς αἴνμπα ἴπ[εγπε 

Ῥιγρατὶ εοπάμοῖι. Όμοᾶ [ο αἰνο ποπ ρμµγβαία [ογδίτο- 

πες επ]ιθμετὶς, Φµο ρίμγει ἀεάεγίς, εο πιαδις ἰαε[εγῖς 

Όπαε Ρεγ αἰναπι Γαεαπί οοπ/[αενίς 1ρί[ε ἩγΥροςἩογ6-- 

πηαΐα εἰ ἀἴασμοτεπιαία ποπματε. Αίπο Ιάοιεοο πµπο 

εἰίαπι απ]άαπι εοποε(Τετιπί ἆε 15 ᾳπαε Ρετ αἰνυσ ναςιιαη- 

Ίαγ Ἱαροτϊ [οτιποπεί,  Ύεταπι ααοά αὐάίαπι ε[ ἵη ἰἱεχία 

αλα: [ τε[ιᾶεγε ρεγποϊεγίςν πεφµε ππονεγίς, τεραρηαί; ου 

επῖπι Ἠιππάογαπι εβ ρτορτίἁπι αίᾳπε 1άθ6ο αῖ τατ[απα 4ε 

υγ]ηῖς 1ρ[απῃ ασετε οεη[αεχαηί, ὨὈιτίααε Ίξεταπι Ἱπίετ [6 

ἀἰΠεπιαπῖ, Ἠϊ παπιᾳαε Ρες ὁ Ρείπιαπα [γ]]αβαπι [οτῖραπί 

ἐφίστανται, ὑπ[[έωπερ 1] γετο ρετ 0 ὑφίστανται, [αζῇ- 
ἄεπι, Αί πευιίαπι Ἡογαπι γετβοταπι υγίπ]ς αἀνετ[αίατ: 
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Εά. Όµατι. ΙΧ. [332.] Εὰ,. ΒαΓ. Υ. (227.) 
δια τῶν ὑφισταμένων αυτοῖς καὶ διὰ τῶν ἐφισταμένων εἰώ- 

Άαμεν καὶ τῶν παρόντων τι διαγινώσκειν καὶ τῶν μελλὀν- 
των ἐσεσθαει, κατὰ δὲ τὰ διαχωρήματα τὸ ἐφίστασθαι μᾶλ- 

λόν πως πρέπει. οὐ γὰρ. ὥσπερ ἐπὶ τῶν οὔρων ἑτοίμη τῶν 

ὑφισταμένων 3 διάγνωσις, οὕτω χαπὶ τῶν διαχωρηµάτων. 
ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν οὕὔρων καὶ αὐτὸ τὸ ἄγγος ἐξ ὑέλου πεποιη- 

µένων ἐνδείκνυται τῶν ὑφισταμένων τὴν φύσιν, καὶ εἰ ἐν 

ἄλλῳ δέ τενε περιέχοιτο σκεύει, δυνατὸν ἀποχέοντας τὸ ἐπι- 
πολῆς αὐτὸ µόνον καταλιπεῖν τὸ ἐφιστάμενον. ἐπὶ δὲ τῶν 

διαχωρηµάιων οὐδέτερον πιθανόν. πάλιν δὲ αὐτὸ τὸ ἔφε- 

Ἑῆς εἰρημένον τὸ οἷον ξύσματα τοῖς μὲν κατὰ τὴν γαστέρα 

διαχωροῦσι πρέπει, τοῖς ὃ᾽ ἐκφερομένοις τῶν οὔρων καθ’ 

ὀντιναοῦν τρόπον εἴτ ἄνωθεν εἴιξ κάτωθεν ἁρμόετει. ἕἔυσ- 

µατωδη μὲν γάρ κατὰ την γαστέρα ὁιαχωρεῖται πολλακες, 

ὀνομαζεταί τε συνήθως ουχ ὑπὸ ᾿/πποκράιους µόνον, ἀλλὰ 

καὶ τῶν ἄλλων ἰατρῶών, οὐ μὴν ἐπί γε τῶν ουρων. αὔτη 
. Ες Ἡ ο Ε» -- 

τοίνυν ἡ περὶ τα ὀνόματα καὶ τὰ ῥήματα χρῆσις ἄκυρος 

εἰεπίπι εἰ ρεν εα απαε Γαβ[άεπί εἰ Ρες εᾶ 9ᾳπαο ἱπ[[ίαπε 

αυί Ἰππαϊαπί 1π υγΙΠῇ5 ἔωπι Ρρταε[επβῖπι αἰ]ουπῖά ἀῑσποίεεγε 

{απι Γαἱάτοτηπα ου]άάαπι ρταε[αβῖτε οοη/[πενΙωας» 1Π αἷνί 

απίεπι επογεπιεπ!ῖς Ιπ[ίάεγε ᾳποάβπι πιοᾷο Παρὶῖς οοπυρείίε. 

Νοπ επῖπι οφιπεπιαάπιοάυπα 1Π υτ]ηῖς, Πο ἵπ ἀε]εε[οπίῖρας 

{αο!]] «ο ρτοπορία εἰ ΓαυβάεπΗωπι ἀϊρπο[ῖο. ᾖ{ἴπ υγ1η]5 

Παιϊάεπι εἰ αρίαπι τας εκ ν]!ῖο {αοίμπι [αρ Πἀεπίῖαπι Παί-- 

ταπι ο[επάΠ, Οιποά[ι αἰο φποάαπι να[ε οοπ!ϊπεαίωτ, ῬΡο[- 

Γπππας εὔαία Ύπαε Γαρεγπαίαξ Ρατίε Τρίηπι [οἶαπι Γεάιπιεῃ- 

ἴαπι ἵπ {απάο τεπαπετε, Τη αἰνὶ αμίεπι εχοτεπιεη!ῖ5 πεῃ- 

ἵταπι ΡτοβαΡΙ]ε εΠ. Ἠπατία αιοά {εχίας [ετε ἁῑοιίατ 1]-- 

Ἰπά, νε]αίῖ Πεὶσπιεπία, εκογεππεπ[ῖς αἴναπι Ρεγπιεαπ/1ρας 

οοηρτιῖ, 16 νετο 41άε οὔπι ΠΣΙΠῖ5 4ποᾷπο Ππιοάο νε {[α-- 

Ῥειπε ἤνε ἵπ[ετπε εἀμουηῖαχ ποπ οοπρταῖ: Πγϊσηιεπίοία 

Ἠαπισε {[αερῖας ρετ αἴναπ ἀεΠμοίαπίας αἴαπε εοπ[πείο 

πιογε ποπ αἳ ἨἩήρροοταίε [οἶππι, γετηαι εἰίαπι αὉ αἰῑῖς 

χπεά]εῖς ποπιπαηίατ, Πο (απεπ 1Π Ὠτίπῖς, 5 1βΙίατ πο- 

αππῖηωπη εἰ πετροταπι υ[αφ Ἱπιρτορτίας Ἠαπο 4ποφπε αΡΠο- 
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Εὰ. Οµατι, ΤΧ. [55».]΄ Εά. Ρα[. γ. (327. 398.) 
ἐνδείκνυται παρεγκεῖσθαι καὶ τοῦτον τὸν ἀφορισμόν. ἔτι τε 
δὴ μᾶλλον ἐπειδὰν εἴπη, τούτοις συμφέρει ὑποκαθῆραι τὴν 

/ 3 ) 4 -” 3 3 « ” - ’ 

κοιλίην. οὐ γαρ απλώς ουδ ως ἔτυχεν, ὅτῳ ξυσματώδη 

κατὰὼ τὴν κοιλίαν ὑπαγονται, τούτω συμφέρει καθαίρειν 

αὐτὴν, ὥσπερ οὐδὲ βλάβη τις ἐξ ανάγκης ἔπεται τροφὴν 

λαμβάνουσι τοῖς οὕτως ἔχουσιν. ὁρῶμεν γὰρ χολωδῶν ὅια-- 

χωρημάτων γενομένων ἐκκρινόμενα κατὰ τὴν γαστέρα ξύὐσ- 

µατα, ἐφ οἷς οὔτε βλαπτονται ῥοφήματα λαμβάνοντες ἅπαν- 

τες οὔιεξ προκαθαίρειν αυτοὺς ἀναγκαῖόν ἐστιν, ἐαν γε πᾶν 
.”,ς. ; ε7 Ν ος ” 4 - Σδς2 3 - 

δη κεκενωµένον ἠ το χολώδες. ἔτι δὲ μαλλον ουδ εὲ τοις 

οὔροις ἐμφέροιτο οἷον ξύσματα, καθαίρειν προσήκει πρὸς τῷ 

Καὶ χα- (933) λεπὸν εἶναι διαγνῶναι, τὴν ἰδέαν ὁποίαν 

τινὼ εἶναι βούλεται τῶν ἐμφερομένων τοῖς οἴροις ἔυσματω- 

δῶν. αλλ οἳ τούτους τοὺς αφορισμοὺς παρενθέντες ὃο- 

κοῦσί µοι χάριν αὐτοῦ τούτοις συνθεῖναι, τοῦ συγκεχύσθαν 

τε τὸν λόγον, ὥσπερ αἴνιγμα καὶ δεῖσθαι ζητήσεως πολλῆς, 

ἐν ᾖ καθιστάντες ἑαυτοὺς ἐξηγητὼς τῶν λεγομένων εὐδοκι- 
- .] ν ΄ 

μοῦσι παρὰ τοῖς µειρακίοι. ὅτι δὲ οἱ λόγοι πάντες οἳ 

τ1[π]απα Ιπιογ]εοίαπι ε[Πε Ῥτοάίε. απο Ὑετο εἰἴαπππαπα 

πηασί, παπα 6 Ιπίεγπαο αἰναπ ραγρατῖ οοπάµοετο Ῥτο- 

ταἩέ. Νο επίπι Ππιρ]οϊίετ, πει τί [ος τα]ετῖ, ο 

Ρεγ αἶνααι Πτιρπιεπίοία [αράπουηίαν, Ἠυῖο 1ρ[απι Ρυγροσῖ, 

οοπάαοῖί, «οιεπιαάπιοάαπι πεφαε α]]α ]αε[ο εοςδ πεςε[[ανῖο 

Γεφπαίαγα εβ, αυιἱ Πο οΏεοί οἴραπι α[απιαπί,  Υιάεπιαθ 

εηῖπι ΕΙ]1ο[ ἀε]εοίιοπίδιις ενασιαί15 Πγ]σπιεηία Ῥετ αἰνυπα 

εχοεχηῖ, ουἶβαδ πεφιε απ [οτβ]ίοπο5 αοοὶρ]απί ΟΠΊΠ6Θ 

ορ]αεάιπίασ, Ὠθ(πθ «ο ΡεΓριΤραγε πεοεί[ε ε[, Π Ίαπι 

αιϊάφαϊά Ῥή]ο[ααι Ίπεταί, ναοπαίαπι Πα, Γεὰ εἰἴαππαπι 

πιαρὶ Π απὶᾷ Ρεν απ]πας Γεταίαν νε]αῖ ταπεηία, ΡΙΥΡαΓθ 

ΠΟΠ οοπνοεμΗ,. Ἠπο αἀάο εἰϊααι ε[ζε ρεγατάμηαπι ἀῑσπο- 

Τοετε ϱα]επι Γογπιαπι ε[[ο γε]ί εογαπι 4παε νε]ηῖ τα- 

πηεηία οσα γη] Γεταπίατ, Ύεταπι απ Ίος αρ]ογί[πιοῬ 

Ἰπ{εγ[εγαεταπί οὗ εαΠι πι] οαιι[απ1 οΟΠΙρΟΓΙΙ Πε νἰἀεπίας, 

τὲ ογαίΙο οοπ{απάεγείας {απαιαπα αεπῖσπια εἰ πηυ]ία 1πά]- 

βετεί ΙπΠοπε, 1π πα ΓΕ 1ρίος οοπβΙ{αεπίες ΙΠίεΓρτε”- 

68 ΘΟΓΗΠΙ ϱπάθ 8 αρλοτί[αῖς ἀἰοππίας, αριά Ριμεγο 

οΝ 
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Εὰ. Οµατῖ. ΙΧ. [23δ. 333.] Ε. Βα[, Υ. (3208.) 
ἀσαφεῖς ἀφορμᾶς πολυλογίας παρέχουσι τοῖς σοφισταῖς δη- 

λον ἔσταυ σοι κατ αὐτὸν τοῦτον τὸν ἀφορισμόν. ἔνιου 
γάρ τοι τῶν ἐξηγησαμένων αὐτὸν οὗ φασιν απαγορεύειν 
τὸν πποκράτην, διδόναι ῥοφήματα τοῦ ούτω διακειµένοις, 

ἀλλα πλεόνι κωλύειν εἰρηκέναι, ὁκόσῳ ἂν πλέονα [555] δι- 

ὃφς μᾶλλον βλάψεις, ὥσπερ οὐ καὶ τῶν ἄλλων, ὅσοι χρή- 
ὅουσι ῥοφημάτων ὑπὸ πλειόνων βλαπτομένων ἢ ὡς οὐκ ἀκό- 

λουθον τῷ Φάντι, ἑκόσῳ ἂν πλεῖστα διδῷς μᾶλλον βλάψεις 

καὶ τοῖς. ἐλάττοσιν ἐλάττονα τὴν βλάβην ἔσεσθαι νοµίξειν. 

ἀλλ ὅμως διὰ τὸ τῆς ἑρμηνείας μοχθηρὸν ὑπάρχει τοῖς 

σοφισταῖς πορίξεσθαι τοῖς λόγοι διαλύσεις καὶ μαλλόν γὰ 

ὅταν ἐξῇ καὶ προσθεῖναί το καὶ ἀφελεῖν καὶ µεταγράψαι, 
ὕπερ ἐν τοῖς ασαφέσι λόγοις εἰώθασι πράττειν. αὐιίκα γὲ 

του καὶ κατὰ τοῦτον τὸν ἀφορισμὸν ἔνιου τὸν καὶ σύνδεσμο» 
προσθέντες, ἣν ἄλλοι τοῦ μετ αὐτὸν ἀρχὴν τίθενται, ταύ- 
την ποιοῦσι τούτου τελευτὴν, ἵνα ὁ λόγος οὕτω ἔχη, Ἰν δὲ 

μὴ καθαρὴν ποιήσας διδῷς, μᾶλλον βλάψεις καὶ. ὁκόσαις ἂν 

:ρ]ογίαπι αποπρεπίατ. ΟΌιοά απίεπι οῬ/οειγας οΓ8{1οΠ68 οπι- 

ηες [ορ] β15 Ἰοᾳμαοἴίαἰ1 ατραππεπία ργαερεαηί Ίοσοε αρ]ιο- 

τ1[πιο ΠΡΙ Πεί πιαπϊ{εβαπα. ΝοππαλΙ βαιϊάεπι εογιαπι αιιὶ 

αρίαπι Ππιετρτείαπέασ περαπί Ἡιρροοταίεπι [ο α[εοίῖο εχ- 

Ἰήρεπάαδ Ῥγο]ίβρετε [οχριίίοπθς, Γεὰᾷ πε οορίο/ογες ἀεπίατ 

γεια][ε ργο[εταπῖ, «παπι ἀϊῑσεγεῖί: εἰ απο Ρ]ατες ἀεάετίθ, 

εο πιαρῖς Ἰαε[εγῖ; 4ο Π εἴαπι εεἰετὶ ααὶ [ογβΙΙοπίριβ 

ερεαπηί οορϊο[οτίβαδ ΠΟΏ Ἰαεάαπίατ απί οοΠΓεεης ποι {Πῖ 

ευπι αἱ ἀῑκεγε: φµο ρίμγες ἀεάετίτι εο πιαβὶς ἰαε[ετῖς, 

Ῥαιιοϊοτίρις εἰἶαπι Ριίαγε ΠΙΠΟΓΕΠΙ {ογε Ἰαεβοπεπι. Ύεγαπῃ-- 

Ίαπιεπ Ἱπ[εγρτγείαιοπῖς Ῥταντίαίεπι ΓορΗΙβῖ ἁἀαίατ {αου]ίαβ 

ταἰ]οπίρας [ο]αί]οηες Γαρρεάϊίαπά{, ρταε[ετίῖπη ϱαάπη ο ως-- 

ἆαπι εἰ αἀάεγε εἰ αἀϊπιετε εἰ [οτίβεπάο ἴγαπδροήετε Ποιετ]ίς 

αποά 1π. οΡ[οισῖς Γεγπιοπῖρις {ασεγε σοπ[αευετιηῖ, Ἡ εἰαῖ Ίου 

Παιῖπι αρ]ογ][πιο ποππι]] οοπ]αποίίοιθε ει αἀάία, οαοἆ 

11 [εφπεπ!ιῖφ αρ]ογί[πιῖ ρεϊπορίαπι Παἰσαπῖν Πα]α5 Ώπεπι 

{αοϊαπῖ, τί Ἱία [ο ἸαῦεΒβί ΟΓ8ἱἱΟ. ἍᾖΦὶ Ὑετο ποηπ Ρρυτραΐα 

αΊνο Γοχρίήοποεπι ἀεάοτίς, πιασῖς Ἰαε[ετῖς, εἰ ααἱρις οτιάα 



. 

41968 . ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ' ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ. 

Τά. Οµατί, ΙΧ. [335.] Εά. ΡαΓ. Υ. (358.) 
κάτω ὠμὰ ὑποχωρέῃ, ὡς δηλονότι καὶ τούτοις ὅσῳ ἂν πλείω 

διδῷς, μᾶλλον βλάψεις. «εἷτ ἂφ ἑτέρας ἀρχῆς πάλιν γρά- 
σουσιν. ὅτι χολῆς µελαίνης ἔνὲεστιν ἢν πλείω, πλείων, ἢν 

ἐλάασσω, ἑλάσσων {ᾖ νοῦσος. οἵ γε μὴν πολλοὶ τῶν ἐξηγητῶν 

ἑτέρως ἐξηγοῦνται καὶ 7ράφουσιν ὡς ὑπογέγραπται ῥῆσις. 

ο. 

Ὁκόσα ἂν κάτω ὠμὰ ὑποχωρέῃ ἀπὸ γολῆς μ;λαίνης ἐσεῖν, 

ἣν πλείω πλείων, ἢν ἑλάσσω, ἑλάσσων ὃ νοῦσος. 

Έίρηταυ δὲ καὶ πρὀσθεν ὅτι καὶ ἄλλου τινές εἶσιν, 

ἔξεστι γὰρ ἐν τοῖς ἀσαφέσιν ὡς ἂν ἐθέλῃ τις γράφειν, οὐ- 

δενὺς ἐπὶ τοῖς µεταγράφουσυ νόµου κξιµένου, πολλάκις δὲ 
3 ια ] 3 ια 3 5 . , 3 « / . 

οὐ διὰ τὴν ασαφειαν, αλλ ὅτι ψευδής ἐστιν ὁ λόγος" δια 

τοῦτο ἀναγκάξονται προσγράφειν τοῖς ἐξ αρχῆς εὑρεθεῖσιν 

ἢ ἀφαιρεῖν ἢ µεταγράφειν, ὥσπερ ἀμέλει καὶ κατὰ τὀνδε 
Β Λ ΄ ᾽ Ἔ - ” 

τὸν ἀφορισμὸν, οὗ τὴν λέξιν οἱ πρὠτου τῶν ἐξηγησαμένων 

ἀε]ιοϊιπίαν; απα[ί Ἡος 4ποπε πιαρὶς Ἰαε[ετῖς, πο Ρ]ηγεβ 

ἀεάετίς [ογὈ1ί1ομεΒδ. Τεϊπάε αἰίετο Γποίο οτα1οηπῖ5 ργ]ποῖ- 

Ρίο Πο [οπίραπί. Ὀδί αίτα Ρ]6 Ίπεβ, { ρ]ας αά[Π, πια]ος 

ΏΙΟΥΡΙΦ7 { πι, ΠΠΙΠΟΓ ΠΙΟΥΡΙΦ. Μα]οτ {απΠΕΠ ΕεΠΑΥΤΥΗΠ-- 

Ώπα. ραῖς αλίες ἀπίετρτείαπίαν εἰ [οτραπί, αἱ Γαρ[οτῖρία 

Ἰαρεί ἀῑοίτο. 

Ι.ΧΧ. 

µαξομηοµε ἀεοτ[µπι ογιᾶα [εοεάιπε, αὖ αἴτα δίιε [ωπὲς φ { 
Ῥίμτα, ππα]ογ, [ Ρραμείοτα, ππΙποτ ε[ ππογόι». 

Λία [ωρτα ᾳποςάαπι ἰοχίμς α]ίει [ογρίος ε[Πε ἆ-- 

οἴππι ε[ι, Ἰάοεί επἰπι Ίπ οΡ[ουγί οαίιε Ρρτοιί νο]αογίέ 

Γογίθετε, Ύὔαπι ημ]]α Πέ ]εκ ἰγαης[ογΙρεπΙρις. Ἱπιροβία, 

ὥαθροε Υετο ποπ ῥρτορίεν ορ[οιγαίεπι, [εἆ αιοά {α]ία Πι 

οταῖῖο; Ργορίετοα φπ]άάαπι αἳ ΠπΙΙο ΙΠπνεπίῖ αἀάετε αξ 

44πιεγο απί [οχἱρΙΙοπεπι πιαίατε οοραηίασς (πεσιαἁπιοάτιπα 

εχεπιρ] ρταϊῖα Ἰοο «αοᾳπθ αρ]οτίπιο, οσ]ας ἀῑοίίοπεπι 

---. αμα 



Κάι Γά/4ΗΝνΟΣ ΕΙΣ ΑττοσΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ. {57 

Εὰ, Οµασι, ΙΧ. [3592.]1 «Ἐά. Ῥα[, Υ. (898.) 
τοὺς ἀφορισμοὺο, ὧν ἐστιν Ἠρόφιλος, ὁ Βακχεῖος, 1ἶρα- 

κλείδης τε καὶ Ζεῦξις οἱ ἐαπειρικοὶ, τοιαιτην τινὰ γρᾶ- 

φουσιν. ὁκόσοις ἂν κάτω ὠμὰ ὑποχωρέῃ χολῆς μελαίνης 

ἐστὶν, ἢν. πλείω, πλείονος, ἣν ἑλάσσω, ἑλάσσυνος. αλλ ὅτυ 

πῶν ἐπὶ μέρους τινὸς ὃὁ λόγος οὗτος ἑρμηνευτής ἐστιν, εἴ- 

ρήται ὃ᾽ ὡς ἐκ καθόλου, διὰ τοῦτο τὴν ἀποθίαν παρέσχεν. 

ἐπεί τοι λεγόμενον αὐτοῦ κατὰ τὴν λέξιν οὐδεμίαν ἔχευ 

ξήτησιν, ἀποφαινομένου τοῦ γράψαντος αὐτήν. οἷς ἂν ὠμὰ ' 

χωρέη, δια χολῆς μὲλαίνης ἐνεῖναι τοῖς πέττουσιν ὀργάνοις 

δηλονότι, δι ἣν ψυχόμένα χείρω πέττει καὶ τρὀπὀν απὲ- 

ψίας ἐργάζειαι τὸν κατ ὠμότητα, τῆς ξανθῆς χολῆς τὸ 

ἐναντίον ἐργαξομένης, οἷον κνισώδη γάρ τινα Ὑίνειαυ δι 

αὐτὴν ἀπεπιούμενα. τινὲς δὲ καὶ τοῦτον τὸν λόγον ἔτυ 

περὶ τῶν οὔρων ἡγοῦνται λέγεσθαι, 

Ρτ]πιϊ αΡρ]ιογΙ/[πιογάπι Ιπίετργείεν, ο απ]δι8 πππιογαη ἔτι 

Ηετορ]ί]ας, Ῥασσμίας, Ηεταο]ίάες εἰ Ζευχῖς εππρίπο, 1π 

Ίμαπο {εγα Γ[επίιεπίϊαπι Γοτρμπίς ααἱθΙδοµπᾳαε ογαἆα ἀεοί-- 

Για Γεοδάιπί, αἴταε [ιπί ΡΗἱ5; Π Ρίυτα, οορίοβοτα; β 

Ραιοίογα, Ρραποίογῖδ. Ύεγαπι απία Ἴαεο οΓα(1ο τεῖ οἱ1]18- 

ἀαπ ρανιιοι]αγῖδ 1ΠΙΕΓΡΤΕΘ εί, τπἱ ἀαε υπῖνεγ[α]! ἵαπει 

επιηοἰαίας, Ρτορίεγεα ἀμβΙίαΠΠοπεπα αἰἴπῖ, αιῖα ΡτοπΠ-- 

οἰαίαπῃ 1ρβί5 φμοαά ἀῑοίοπειη, π]]απι [οταν ἁμο]ίαίΙο-- 

ηθσι ϱιιδε[Ιοπειηνε, [οπἱρίογα εἶαδ Ρργοπιποίαπίθ. Ου τρις- 

οαπᾳι6 οτιάα Γεοεάπηί, 6ογίπι ογραηῖδ [οι]ιοεῖ οοΠποοςπεΠ- 

δις αἰταπι Ίπε[ε Ῥί]επι, ρε οαἀάπι γε[ρεταία΄ ἀείεγίας 

οοπσοαπαΠῖ οἱ αρερῄίαε [ρεοῖεπη α ογιάἰίαίε ογίαπι εΠ]οῖαηΕ, 

Πανα Εἰ]αο αἰίεγαπι 6εαππ(1ε οὐπίταΓίαπι [αοϊεηία, ΡὲΓ αἴιᾶπι 

χηα]ς εοοίαπι πἰἀογα[επία εναάαηί. Ομίάαπι ἀεπίᾳας απο 

ᾳαοᾳμ6 αρλογ][αιιπι ἆε υγ1ηῖς ἀἱοὶ ατβΙἰταπία», 



198 ΙΠΠΟΚΡΑάΤΟΤΣ αΦΟΡΙΣΠΜΟΙ 

χά, ΟΜατῖ, ΤΧ. [9δ4.] : Ἐά, Βα[. Ῥ. (909.) 
οα. 

[254] -4ἳ ἀποχρέμψεις ἓν τοῖσι πυρετοῖσι τοῖσι μὴ δια-- 
λείπουσι αἱ πὲελιδναὶ καὶ αἱματώδεὲς καὶ χολώδεες καὶ 
δυσώδεες πᾶσαι κακαὶ, ἀποχωρέουσαι δὲ καλώς, ἆἄγαθαὶ 
καὶ κατὰ κοιλίην καὶ κύσειν καὶ ὕκου ἄν τι ἀποχωροῦν 
στῇ κπέκαδαρμενον κακο». 

3 | ” . 

Λαὶ οὗτος ὁ ἀφορισμὸς ἔμπροσθεν γέγραπται κατὰ 
τόνδε τὸν τρὀπον. αἱ αποχρέµψιες ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ἓν 

- Δ Π « ἀ Ν ς / -” 

τοῖσι μὴ διαλείπουσιν αἱ πελιδναὶ καὶ αἱματωδεὲς, πᾶσαν 
-” ᾽ . 

χακαί. αἀποχωρέουσαι δὲ καλώς, αγαθαὶ καὶ κατὰ τὴν δια- 
’ Δ τ Ἀ , - / 

χώρησιν καὶ κατὰ τὰ οὖρα. ἢν δὲ μήτε τῶν συμφερόντων 
ή η Ν - , ’ ’ 3. ͵ - 

ἐκκρίνηται διὰ τῶν τύπων τούτων, κακόν. ἐξηγησάμεθα ὃ 
κο Ε] - ῃ ” ” « ; 

αὐτὸν ἐν τῷ τετάριῳ τὠνδε τῶν ὑπομνημάτων. 

οβ’. 

Τὰ σώματα χρὴ » ὅπου τις βούλεται καθαίρεσθαν, εὕροα 
ποιέειν καὶ ἣν ἄνω εὖροα ποιέειν, στῆσαυ τὴν κοιλέην» ην 

δὲ κάτω, ῥυῇσαυ τὴν κοιλίην. 

ΓΕΧΧΙ. 

Ἐκπογεείοπες ἵπ [εζγίδις πο πιεγππϊεεπεῖομς Πυϊάαε, ογµεη-- 

ἴαε, βτανεοἰεπιες εἰ δἱἰίο[αε, οπιπες πιαῖαε. (μπι νετο 

Ῥτοδε [εεεάμπὲ, δοπαο.  Ῥεγ αἴυιπα εἰίαπι εἲ φε[ιοαπα εἰ 

μδίειμφμθ οαµοά [εεεᾶιι Γμὸ(Ηεεγίε, ππῖπῖππε Ῥιγβ ατα 

ππα]μπα. 

Ἠ]ϊο «ποᾳπο αρ]ιοτ][πιας [αρτα Ίοο πιοᾷο [οπΏρίας ε[: 

Πο Γεὐτίδιως πο. ἵπιεγπιιεπιίδις επ[ογεαιῖοπες ἰἰρίάαε, 

οτιεπίας, ΟΠΊΠΕΣ πιαἰααε. Ἀείίε ἑαπιει {Ι ργοᾶεαπε, ὂομαςε 

ἴμπι Ῥετ αἰυὶ επογειίοπες ἔωπι γετ ιγίπαδ. -άὲ [ιτ φμία εο- 

Ζµπι 9ιιαε ποπ ᾖμναπὲ γῬετ Ίιαεο ἴοσα ἐποεγπαµτ, πια[πα. 

Δίαιε ἀρίαπι αιαγίο Πογασ ΟΟΠΙΠΙΕΠΙΑΓΙΟΓΗΠΙ ΘΧΡΙΙΟΑΥΙΠΙΙΙΝ. 

ΙΧΧΙΙ. 

ΘΦμπη ομῖς «ογρογα ῥριµτβατε νυε[έν, εα ππεαδι]ία Γαεῖαε 

ορογιει. δὶ [ωη[ωπε φμίάεπα ψεἰῖε, αἶνις [1επάα,; [ υεγο 
ἄεογ/μπη, ἰαχαπάα. 



ΚάΙ Γ44ΗΝΟΣΤ ΕΙΣ 47ΤΟΣΣ ΣΠΟΜΝΗΜΑΤΑ. 459, 

Εὰ. Οματί.. ΙΧ. [254- 335. ] Ἡ «ΚΕ. Ρα, Υ. (928.} 

Καὶ τούτου τοῦ λόγου το πρῶτον ων. ἀμπροσθεν γέ- 

γραπτᾶν, μὴ προσκξιµένου τοῦ καὶ ἄνω, ἣν βούλη εὗροα 

καὶ τὸ ἐφεξῆς,, ἄτινά προσγράψαν βουλόμένος ἐνταυθοῦ 

τις ἐνέγραψεν αὖθις τὸν αὐτὸν ἀφορισμὸν μετ ἐξηγήσεως, 

ὧσθ᾽ ὑπάρχειν ἀληθῆ. :ὅτι ἀληθεσιέρα ταύτης ἑτέρα τίς 

ἐστιν ἐξήγησις, ἣν καὶ δια μακράς πείρας "ἡμεις ἑβασανίσα-- . 

µεν, ἔμπροσθεν δέδεικται κατὰ τὸ τέιαρτον ὑπόμνημα. 
͵ .. 

πλ) 

ο). τς 

[235] Ύπνος, ἀγρυπνίη, ἀμφότερα }ιγνόμενα μᾶλλον 

τοῦ δέοντος, νοῦσος. 

. 3 ΄ ε . Λ » -” . ΄ 

Καὶ οὗτος ὁ ἀφορισμὸς ἔν τισι τῶν αντιγράφων παρ- 

ἔγμειται πρόσθεν εἰρημένος ὅλος ὡσαύτως, πλὴν τοῦ κατὰ 

τὸ «τέλος, ἐνταυθοῖ μὲν γὰρ νόσος. «ἐκεῖ δὲ πολὺ βέλτιον 

γέγραπται κακόν. 

Ῥγίπια ᾳποηῖε Ἠα]ας αρ]ιονί[πὶ Ῥασα: {π Ῥγαθοθάθπ[ά» 

Ῥις [ορια ε[, ποπ αἀά[ιῖο :νειβίς,. Β Γαπίαπα ααἰάεπι 

Ψε]έ ππεαΡ]]ῖα {ασεγα εἰ Γεαιεπίῖθας Ύπαε αἰ]ᾳπῖς Ίος 1η 

Ἰοοῦ «αἀ]ίοετε γοἱεῃς τγ[αβ’ αρμονΙ[αναπα Γοηρ{έ, οὔπο 1Π-- 

ἱεγργείαἰῖοηΏε Ρεγ αἴιαπι ΥΕΓΙ8 εΏεί, ιο εαίεπι αἰίετα 

βί απαεδαπι ἠπίθγρτείαιῖο: Ἰάο νογίος «4παππ’ ποῦ Ίσηρα. εκ” 

Ῥενίεμίῖα οοπηργόρανίππαθν Γαρεγίας Γεοιπάο οοπιπιεπἰαγ]ο- 

τι ρτοδλίαπι ει, 

ΓΧΧΠΙ. 

δοπηπις υἱρι[ίαε πιοᾶ μπα, μγαφιιο ππο ἆμπα εποεάεπιία πποχδις, 

Αίαπο Ἰῖο αρ]οτί[αιας ἴπ ααἱρασάαπι εχεπιρ]ατῖρις 

Ιπιετ]εοίμο ε[ι [αργα Ρτοπαποϊἱαίο Ῥας οπηπ]α Πη]19, Ῥγβθ- 

ἔεταπαπι ἵπ Άπθ, Ἠίο επίπι Ἠιοσβις; 11ο πιμ]{ο. τεοίῖα8 

{οτιρτίασ πιβ]άπῃ. 



490 το ΓάΠΠΟΚΡάΊΟΥΣ αΦοΟβΡΙΣΜΟΣ 

Εὰ. ΟΜατῖ, ΤΧ:, [2ᾷδ. ] [ Εὰ. Βα[. Ὑ. νά 
μὰ Ἴοο ος κὐταριρδο ος 

"Εν τοῖσι μὴ διαλείπουσι πυρετοῖσιν, ἦν τὸ μὲν ἔξω ψυχρὰ 

ᾖ, τὼ δὲ έσω. κἀίηται καὶ περετὸς ἔχην Θανάσιμον: 

. 

Καὶ οὗτος ὁ ἀφορισμὸς εἰκῆ γέχραπται πρὀσθεν ἄμει- 
νον εἰρημένας, χωρὶς τοῦ καὶ πυρειὸς έχη. αῦν. δὲ ἐκ πε-. 

ριττοῦ πάλιν ἔχει προσμείµενον τὸ καὶ πυρετὸς ἔχη”" προει- 
ρηκότος γὰρ αὐτοῦ κατὰ τὴν ἀρχὴν, ἐν τοῖσι μὴ διαλεί- 

πουσι πυρετοῖς, µαταία πάλιν ἡ ἐπὶ τῇ τοῦ λόγου τελευτῇ 
’ Λ Ν ” 

προσθήκη καὶ πυρετος ἐχη, σ 

’ 

οἑ. 

Ἐν μὴ δίαλείποντε πυρετῷ, ἢν χεῖλος ἢ ῥὶς -ἲ- ὀφθαλμὸς 
ἡ ὀφρὺς διαστραφῆ, ἣν μὴ βλέπη, ἣν μὴ ἀκούη, ἀσθε- 

νέος ἐόντοας, ὅτι ἂν τούτων γένηται, ἐγγυς ὁ θάνατος. 
' 

΄ 

ΙΙΧΧΙΥ, 

1η Γενιδης-ι πο ἱπξεγπϊεπειδως [ἱ ραγέες ἴπεεγπαε [γὶ ἵφεαλε, 

ο: άπέεγπας ἠγαπεμγ ει [εὐτὶς ανον ναι .. 

ου αποᾖπό αρ]ιογ1[η1δ; {επιθγθ΄: Ον ανν ση 6] 18 

[αρτα Ρτοπιηοια(μθ Ἱπίγα Βαπο αἀάλίοπεπις εἰ Γεῦνίν- οδ[ι- 

εἶεαι. Νήάπο νετο εκ αὐαπάαπί: αζάζαχα εΠ εἰ Εέμνιςδ οἳ- 

Πάεαί. Όσαπι ομίπι 1ρ[ε-α8 1η 1{1ο ἔαργα ἀῑκετίίι ἴπ [εὐτι- 

ξιις πο ἱπιεγπιιεπεῖδιως, Ἱττ]ία ταγ[{α Πα 1Π Ρεγοχάξῖοπο αες 

αρρεπάῖχ: εί {ερτῖς οὐ Πάεαῖ, 

ΕΧΧΥ.. 

Ἱπ [εῦγε γνουε ἱπεεμπιίέίεπεε :[ί ἰαδτώγα αμὲ παΓως αμί ο0ι- 
ἰως αμὲ [μρετοϊίωπι ρετυεγίαεως». [ ποπ υἰᾶεαι, [ ποπ 

αμάίαι, ἱπιδεοιίο ]απι οοχροχθ, φιμιάφιιά Πογμπα αοεἰᾶε- 

τί πιοῖς μτοαῖπια. 



ν....ω. 

ΜαΗΓΓαΗΑΗΝΟΣΙ ΕΙΣ αγτοῦΣ ΤΣΠΟΜΝΗΙΜΑάΤΑ, {40Ι 

Κὰ, Οµατί. ΤΧ.. [356.] ... Εὰ.. Βαίς Υ. Ι(808, 399.) 
[556] «Καὶ οὗτος ὁ- ἀφορισμόὸς . ἔμπροσθεν . εἴρηταν 

κατὰ τήνὸε τὴν λέξιν. ἕν μὴ διαλείπονει πυρειών ἢν χεῖ- 

λος. ἢ ῥὶς ᾖ ὀφθαλμὸς ἢ ὀφρὺς' διαστραφῇ, (ἠν μὴ βλέπῃ, 

αν μὴ ακούῃ, 4/δη. ἀσθενοῦς. ἐόντος, ὅ το ἂν τουτέὼν «γένηταν, 

ἐγγὺς ὁ θανὰτος. " 

οὐτ'. ' 
᾿Επὶ λευκῷ φλέγματι ὕδρωψ «ἐπιγίνεται.. «στ. 

Τὸ λεγόμενόν ἐστι τοιοῦτον, ὅσοις ἂν, πλειδτον. ἐν τοῖς 

ἀγγείοις- καὶ κατα τὴν ἕδιν ὕλην 'τοῦ 'σώμᾶτος αθφοισθῇ 
λ ’ . αἲ ' ων ͵ ῃ 

λευκὸν «φλέγµα;, τούτοις ὁ. λευκοφλεγματίὰς  ὕδερος ἔσταυ. 

ς Ώχι οδι ον 

(259) ᾽Επὶ διαρῥοίῃ δυσεντερίη. 

. ο ” ῃ ' ο λ μμ , 
«πο κοινοὺ ὃηλονοτι προσυπακουσαι γρ το ἐπιγίνε- 

. ιά 9 ν) Ξ 1 ἳ ᾿ ” Ν 

ται, ξεοµένων τών ἐντέρων. κατα:βραχυ, κάπειτα. φια΄βά- 

Ἠϊο οἴῖαπι αρ]οτί[αας 1π ῬγαεοεάθπῖΡις Ἠ][οε νετρίβ 

ῥτοπαποϊαίαφ εβ, ἹΙπ {ερπε που ποτε ιεπίθ. {ἱ ΙἸαβρᾶπα 

βυἱ πα[ις. αμὲ οοσ]α5 ομ{/ [αροτοί]μχΠι ρετνεχίαίας, Π πο 

νιάραί, Π. ποπ απάἷαί, ἀπιρες]]]ὸ. ]αμι Δεριοίο, Φαἱἀφιιίά 

Ἱογπα αοοϊἀετῖῖ, Ρτορ]ηηιᾶ ΠΠΟΥΘ. 

ΕΧΧΥΤΙ 

Αἶδαε ρἰεμίαε Ἰγάγομς [μουεαῖει 

Οιοἆ ΡτοπΠηοϊαίαχ ε[ὶ Μα)αηδηοᾶί: οπἶρας. ρἱανίια ἵῃ 

να[ς ἰοίοφιε οογροσαπα Παρα αἶρα Ρἰηίία βροςἕΦίΑ ε{ι, 

Ἠΐ5 Ιειοορμ]ερπιαίῖᾳ Ἠγάτορς [αβογοα( 

ΕΧΣΧΥΗ. 

4 ἀἴαγγλοεα, ἀγ/επίετία. 

σος Ἐκ οοπιπιαπὶ ν]άε]ιοεί ΙοᾳεπάαΙ οοπ[αείπά]ήε [άβαι- 

ἀἰθιά σα εβ [μρεγνεπίε ργίπιιωη 8Ώτα[ ραυ]α πα Ππίε[η19, 



ὸ 

499 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ ΑΦΟΡΙΣΙΜΟΙ 

Εὰ. Οἶνασί, ΙΧ, [256. 937.] Κὰ, Ῥα0, Ῥ. (829.) 
Θους τούτου ρομενι καὶ οὕτως ἑλκουμένων. ἔμπροσθεν 

δὲ ῥέλτιον ἓν ἀφορισμῷ γνησίῳ γέγραπται κατὰ τόνδε τὸν 
,  λωσἸ 9 Π ε ῃ ν Π ε ” 

τρύπον". ἐπὶ ακρατω υποχωρήσει δυσεντερία καὶ Ίμεις 
Δ » ων ” ο ” 

ἐξηγησάμεθα τὸν ἀφορισμὸν τοῦτον ἐν ἕκτῳ τῶν ὑπομνη- 
μάτων. « 

όη. 

᾿Επὶ δυσεντερίη λειξντερίη «ἐπιγίνεταυ. 

Καὶ οὗτος ὃ ἀφορισμὸς µόριόν ἐστιν ἀφορισμοῦ εἴρη- 
µένου ἔμπροσθεν τοῦτον τὸν τρόπον’ ὅσοι σπληνώ- [357] 

δεες ὑπὸ δυσεντερίης ἀἄλίσκονται, τούτοισιν  ἐπιγενομένης 

μακρῆς τῆς δυσεντερίης», ὕδρωψ ἐπιγίνεταν ἢ λος ο καὶ 

ἀπόύλλυνταυ. ἐξηγησάμεθα δὲ. καὶ ἡμεῖς αυτὸν κατὰ τὸ ἕκτον 

τών ὑπομνημάτων. 

ο’. 

᾿Επὶ. λωαλολό ἀπύστασις ὁὀστέου. . 

ἀεϊπάθ' πια]ό Ρτο[απᾶπαι: (αῬεαπίε Ἱία ἄεπιππι αἱοεγαίί. 
Ῥμρτα ΝεΤΟ Ῥταεε]ατίμς -1π αριοσϊ[αο Ίππο 1π. πιοᾷσπι 

Γοἱρέμπι ε[ε-α [ποεγα ἀε]εειίοπε ἀγΓεπιετίαι, ποδφιιο Ἠπο 

αρΠμογΙπιμπι Ἡοταπι οοπιπεηίαχγίογπι {εχίο εκρ]οαγΙΠιδ. 

ΙΧΣΥΙΠ. 

ΡΥ[επιετίαε Πἱεπιεγία Γμευεᾶῖε. 

Η]ϊο ΄ εἰίαπι αρ]ογί[πιαδ ρατς α[ αρμοτί[αϊ [αρεγτίας 

Ἡοο πιοάο Ῥτοπιποϊαίϊ, Οµαἱ ΠεποΠ ἀγ[επιετία οονγΙρΙα-- 

{ασ Ἠΐ6 Γαρεγνεηϊεηίεπα Ίοηραπι ἀγ[επίετίαπι Ἠγάτορς εκ- 

οἱρῖί αιί Πεηίετία εἰ Ιπίεγειπί. Αί πο 4ᾳποᾳμο {ρ[απι 

[εκίο οοπιπιεηίαγίογαπὰ εχκρἰαπανΙπιδ, 

ΙΧΧΙΧ. 

-ᾱ [ἀεγαιίοπε ο[[ις αὐ[οε[οι | 



Κάῑ Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΤΤΟΥΣ ΤΠυΜΝΗΠΜΑΤΗ. 1903 
Εὰ., Οπατι, ΙΧ. [837] Εὰ. Βα[. Ῥ. (300.λ 

"πὸ κοινοῦ δηλονότι κἀνταῦθα προσυπακοῦσαι δεῖ τὸ 
ἐπεγίνέται, πότέρον δὲ τῷ τοῦ ὁστέου σφακελισμῷ τὴν 
ἀπύστασιν αὐτοῦ ἔπεσθαι ἢ τῷ τῆς προκειµένης σαρκὸς, 

οὐκ ἐδήλωσε, δύναται ὃ᾽ ἑκάτερον ἀληθῶς λέγεσθαε, 

/ 

|] πι. 

υ / ” ’ ; ᾿Επὶ αἵματος ἐπέτῳ φὈόη καὶ τοῦ πύου καθαρσις ἄνω. 

᾿Επὶ τῇ φθόη ῥεῦμα ἐκ τῆς κεφαλῆς ἐπὶ τῷ ῥεύματο 
διάρῥοια, ἐπὶ τῇ διαζῥοίᾳ σχέσις τῆς ἄνω καθάρσεως, ἐπὲ 
τῇ σχέσει Ῥάνατοο. ἐν τοῖς πλείοσι τῶν ἀντιγράφων καὶ 
παρα τοῖς πλείστοις τῶν ἐξηγητῶν γέγραπτοι ἐπὶ αἵματος 
ἐμέτῳ φΌορα. κατά τινα μέντοι τῶν ἀντιγράφων ἐπὶ αἵμαιος 
ἐμέτῳ φθόη γέγραπταυ. φαίνεται γοῦν ὅτι καὶ ταῦτα συνη- 
θάνισταυ μοχδηρῶς ἐκ πολλών “πποκρατείων ἀποφάσεων 
συγκείµένα παρεφθαρµένας, μάλιστα δὲ παρ ἐκείνων τῶν 
ο ύριομαν ἐπὶ αἵματος πτύσει, πύου πτύσις καὶ ῥύσις. ἐπὴν 
δὲ τὸ σίαλον ἴσχηται, ἀποθνήσκουσιν. 

Ἠϊο 4ποᾳπε εκ οοππιιπῖ Ἰοᾳππίίοπε [αραμᾶ(οπάππι 
ε[ι, {ωρετυεπίει. Ὀιχηπι νετο ο[]ς [ρΗαοε]ί[πααι {ρβιι8 ο[[]ς 
Γεφιαίαχ αΡ[οεί[αθ αιί οεἰτοππι[απιῖς οαγηϊ ποπ πιαπίΓε[ία- 
ναί, Ὀίχαπιφμθ {αΠ1ΕΠ νετ επιποϊατί Ροίεβ, 

ΙΧΧΣ, 
-4 [απριϊπὶς νοπαεἶοπε ἴαδες εἰ Ῥμγὶς ρεγ /ωρετίογα ρηγβαιίο. 

Α ΡΗίμοῦ Πιχῖο ο οαρίΐο, α Πακια ἀἴατιμοεα [αρετ- 
παρ Ῥυγραί]οπίς τεἰεη[]ο, α τείοπΒίοπθ ΠΠΟΥ. Τη οοπηρ]- 

εΠ: α [απριϊηϊ νοπιηῖα οογγαρο. απ ποπημ]1ῖ {απιοι 
οοδϊεῖρις Ἱορίίατ, α [αηπραϊμῖ νοπηήία Ῥ]{μοῦ, Ίου ε[ 
ἴαρεν. Όματο νἰάεπίιγ Ίαεο 4ποᾳαο πια] οο]]εσοία ε[ο 
αίᾳμε εκ Ηἱρροογαῖϊς απππ πια] επιαποϊαΠοπίρας Ῥετρε- 
ται οοπιροβία {ππα πηαχίπο οκ Π]]ΐ αρλμοτί[αής: α [αι- 
Εαϊπὶς [ψμιο ρμγὶς [ρε εἰ βμχς. Όπαπι αμίεπι Γριι- 
ἰμαι τεἰϊπείασγ, 1Πῖετειηί, 

| τ]ρας εχειπρ]ατῖρας εἰ βαριά ΡΊΙΙΓΙΠΙΟΒ Ιπίετργείες Γογ{ρ ἕαπα 

ἡ 

σ41ΕΝύ6 ΤΟΜ, ΧΥΙΙΙ. Ν 



194 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 4Φ0ΡΙΣΜΟΙ 

Εά. Οµατίι. ΙΧ. [327. 558.] ἳ ΓΕ, Βαΐ, Υ. (559.) 

πα. 

«Οκοῖα καὶ ἐν τοῖσι κατὰ τὴν κύστιν καὶ ἕν τοῖσυ κατὰ τὴν 

κοιλίην ὑποχωρήμασι καὶ ἐν τοῖσι κατὼ τὼς σάρκας καὶ 

ἦν πη ἄλλη τῆς φύσεως ἐκβαίνη τὸ σώμα, ἂν ὀλίγον, 

ὀλίγη νοῦσος γίνεται, ἣν πολὺ δὲ, πολλὴ, ἣν πάνυ πολλή, 
( ” 

Φανάσιμον τὸ τοιούτον. 

-- - ο 4 3 ῃ - 3 , 

Οὗτος ὕστατος ὃ αφορισµος ἕν πλείστοίς των αντιγρα”-. 

μ ’ 
’ 

φων γέγραπται, κατά τινα µέντου καὶ ἄλλοι πρὀσκεινεαι, 

διεσκευασµένοι καθάπερ καὶ οἵδε οὓς διεληλύθαµεν ἐκ τῶν 

γνησίων ὄντας οὕτως, ὥστε τοὺς μὲν αυτῇ τῇ λέξει, τοὺς 

δὲ παρὰ βραχὺ, τοὺς δὲ μετὰ βραχείας προθέσεως ἐοικέ- 
- τε ο 3 ” -” ε / 

΄ 

ναι τοῖς ὑπ αὐτοῦ του {πποακρατους 7εγθαμ: [958] µε- 

νοις, ὅθεν αὐτοὺς οὐδ᾽ ἡμεῖς ἔτυ προσεθήκαµεν. οὐδὲ γὰρ 

3 ” 3, / 

αὐτὸς οὗτος ὁ νῦν προκείµενος ἔχει ἓυ περιττοτερον ὧν 
΄ τ - ῤ 3” ρ 3 .] υ ε / 8 « 

πολλάκις ὁ Ιπποκράτης ἔδειξεν, αλλα καὶ 0 τροπο9 τας ἓρ- 

μηνείας εὔδηλος ὁ κατ ἐκεῖνον. τὸ δὲ οἷα καὶ ἐν τοῖς κατὰ 

τὴν κύσιιν καὶ ἐν τοῖς κατὼ τὴν κοιλίαν ἀποδόσεως χρήδειν 

ΙΧΧΧΙ. 

Ομαϊία εἰἴαπι ρε υε[ίεαπι εἰ αἴφιπῃ εἰ «αΥπες Ε3ΟΕΥΥΗΕΠΕΗΥ 

εἰ [οιδί αἰίας εοτριµς α παίμγα τεοεάαξ, ἵπ[ρίεεγε οΡούΥ-- 

τει; ᾗ ῥατμπι ῥατυμς, {5 πιει πια[ίρπισ, [ αἀπιοάμηι 

πιμίεωπι, ἰά Ἰι]ιπιοᾶί {ειαίε. 

Ηϊο Ροβγοιπς αρ]ιογί[ηας ἵπ ΡΠαγ]πι]ς εχεπιρ]ατῖρι8 

Γοπρίας εί; ἵπ φπἰραφάαπα ἵ8ΠΊΕΠ αἲ οἰῖαπι αἀάππίαν 1δ- 

ἄεπι οτάϊηῖδριας ἀἰίποα, οαὐἷριας εἰ ΠΠ, αἱπο5 εκ Ἱερι]ηι]ς 

Ηιρροεγα[ῖ αρ]οσί[αιῖς Ἱία ε[ε Ρετοεή{απιὴς, αϊ ΠΟΠΗ 

ἀρία ἀῑοίίοπα, ΠΟΜΠΗ ῬγαείεΓ ρακ] απ αι ]ἁάαπι εἰ ΠοΠ- 

πΙ σα Ὀτενί αἀάϊιίοπο 15 βπὲ βηΐ]ες, αι αὓ Ἠϊρρο- 

ογαἰα Γοηριῖ [ωπί. Ὁπάς πεφαθ πος εἰ]απηπαπι Τρίο αᾱ- 

ἄετο πεοε[ατίαπι ἀμπίπιαδ, ἸἈΝαπη πεηε 15 1ρίε ΠΠΠΟ ΡΥΟ-- 

Ρο[ΐας αιάφπαπι Ἠαρεί απιρῃα5 α παπι αιιοά  [αερεπΙπιεΓο 

ἀεπιοπβγανίε Ἡϊρροογαίες; εἴ αἰοφιῖα εἱοοι[Ιοπῖ5 τα[ϊο 1π 

οο ε[ί πιαπί[εβα, ΘῬεᾷ 1]αᾶ: φιαἰία ειίαπι, φμαε με νε[ι- 

οαπη εἲ αἰυιμῖη επσεγπιπεµῖ, οκρ]]οβίίοποπι ἀε[άεταῖ. Φα ΠΙπΙᾷ 
” 



κα Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ “ΥΤΟΥΣ ΡΗΟΠΜΝΗΊΠ 414. 105 

Εάα. Οµατῖ. ΙΧ. [358.1 ΓΕ. Ῥα[. Ῥ. (329.) 
τὸ γε μὴν πμαλαιόν, ὡς ἔφην, αληθές, εἰ μὲν γὰρ ὀλίγον 

ἐκβαίνου τοῦ κατὰ φύσιν ἓν οἵω δή ποτε µορίῳ μµακροιέραν 

τὴν νόσον εἰ ὃ᾽ ἐπὶ πλέον, πολλὴν ὑποληπτέον"' εἰ πάνυ 

πολλὴ τοῦ κατα φύσιν ἡ µετάβασις γένηταυ, Φανάσιμον 

εἶναι τὸ τοιοῦτον νύσημα. 

ἵαπιεπ, αἱ ἀῑαπΙ, νετα ε[ι, τἱ πᾶπιπΠθ ΡατνΠς α Παίπτα]Ι 

Παία οι]αδουπααε ρασίῖ {αετῖί ἀεοε[ις, πΠΙΠΟΓΕΠΙ ΠΙΟΓ- 

Ῥαπι, Αα που]ίας, ππια]ογεπι πποτριπα, {1 ἀεπίᾳαε αἀπιοάσπι 

πηΡΠΙΦ α πθίυτα ἀεοείζας Παί, Ιεία]οπι ε]αδαιοάί πιογρπα 

εί[ζε ααραταπάμπι ε{[. 



Γ44ΠΝΟΥ ΠΡΟΣ 4ΥΚΟΝ ΡΙΡ4ΙΟΝ. 

----- 

Εά, Οµασι. ΣΧ, [ 358. 859. ] ν Ἐ. Βα[, Ῥ. (399.) 
α. 

[555] ἀνεμέσητον μὲν δήπου .{ύκῳ καὶ παντὶ τῷ 

βουληθέντι πρὸς /πποκράιην γράφειν. ἔτι δὲ ανεμεσητότερον 

οἶμαι τοῖς δυναμένοις ἀπολύσασθαι τὰ κακώς εἰφημένα πρὸς 

αὐτὸν ἐγκλήματα, καθάπερ ἐν δικα- [559] στηρίῳ τοῖς 

αναγνωσοµένοις ἀμφοτέρων τὰ γράμματα, τὴν απολογίαν 

ποιήσασθαι, καὶ μάλιστα ὅταν ὁ μὲν ἐγκαλῶν πρὶν. μαῦειν 

τὰ λεγόμενα Ὀρασύνεται, τῷ ὃ᾽ ἀπολογουμένῳ πεπαιδεῦ- 
σθαι κατὰ τοῦ παλαιοῦ δόγματος. «4ὖκος τοίνυν ἔγραψε 

ν 

σΑβΙΕΝΙ ΑΟΥΕΠΡΟΣ ΤΥΟ Μ 

ΕΙΡΕΤ ΙΤ». 

ας 

Τ γεο [απε 8ο οπιπίρτι απὶ αἆνεγ[ας Ηἱρροοταίεπι [οτίρεγε 

νο]πεγῖηξ νΙΠο ἁαπάυπι ποη εἴ, ἨΜίπας εἰἴαπιπιιπι οεη-- 

[ανα ἀϊρποςν εἶε αµριτοτ αι Ύ πι πια] Ῥτοάιμοίας ΤΠ 

αρίαπι οομΙτογετῇίας ἀῑῑαεγε αιεαπῖ, ΠΙΓΟΓΙΠΙΠΠΟ ἸρτοῬ 

1απ(ιιαπα 1π ]αάιοῖο Ιεοιατὶ ἀείεπίοπεπι Γα[οἱρίαμί, ας Πιᾶ- 

πῖπιο αππι απῖ Ρρείαδᾳπαπι 4Ώ «ο Ρτοπυηοίαία ἀῑάἰοθεϊε 

εα ΑΓΡΠεΙο Γεχοςῖι. Ομῖ νετο ραἱτοοϊπαίαν, π Γεηῖθ 

Ρ]αο119 ετιά]ίμς Πί οροχ!αί. Ίίαφιιθ οοπηιπεπἰαχ]ο Γοηἱρβε 

Ὑ- 

ον ο ο ο ο μον στα ὃν ἩὪ 



Γ44ΠΝΟΥ ΠΡΟΣ 4ΥΚΟΝ ΒΙΒ.41ΟΝ, 197 
Εά. Ομοτι, ΤΝ. [35.1 ο τὰ, Βαΐ, Ῥ. (999.) 

μὲν ἐξηγητικὰ τῶν Ιπποκράτους ἀφορισμῶν ὑπομνήματα, 

λωβᾶται δὲ τοῖς δόγμασι «τάνδρὸς ἑκατέρωθεν οἷς τε κό 

καὶ οἷς ἐπαινεῖν τινα τῶν ἐπ αὐτοῦ λεγομένων οἴεται καὶ 

δι ὧν ἀντιλέγειν ἐπιχειρεῖ. τά.τε γὰρ ἐπαινούμενα -«1ύκου 

φαντάσµατά ἐστιν, οὐχὶ “Ιπποκράτους δόγματα, δὲ ὧν τὲ 

ἀντιλέγει δηλός ἐστι μηδὲ τὰ στοιχεῖα τῆς “Ιπποκράτους 

τέχνης ἐπιστάμενος. ὅτῳ ὃ᾽ οὐκ ἔσιι τῶν στοιχείων ἐπι- 

στήµη. σχολῆ 7᾽ ἂν οὗτου οὐ τὰς συλλαβὰς εἰδείη τῆς τὲ- 

ἆνης ἐκείνης ἢ τῶν ἂπ αὐτῆς. εἰ μὲν οὖν ἐγὼ πρώτος ἢ 

μόνος ἔλεγον ἐκ βεβμαξ καὶ ψυχροῦ καὶ ὑγροῦ καὶ ξηροῦ 

τὼ τῶν ζώων σώματα συγκεῖσθαι νοµίξειν “/πποκράτηνν 

τάχα ἂν ἴσως "εὐλαβέστερον ἐνεκάλουν «Πύκῳ πρὶν γνῶναυ 

τὸ στιοιχεῖα τῆς “/πποκράτους τέχνης ἐπιχειροῦντυ τῶν συγ- 

΄ραμμαιων αὐτοῦ Ἰράφειν ἐξηγήσεις. οὔτε 7ὰρ ὕσου δόγμα- 

σιν ἐναντίοις ἐνεγράφησαν οὔθ᾽ ὅσοι μήτε τα παρ τα γινώ- 

σκουσι τῆς τέχνης χρήσιμα εὔλογον ος τοὺς αφο- 

θισμοὺς, αλλ ὥσπερ μεμαθήκασν μὲν ἐκ τῆς παιδικῆς 

Μλικίαρ, ἐπαινοῦσι δὲ πάλιν ἢ ψέγουσιν αὐτοῦ τὰ δύγµατα. 

"γουδ, ηπίδης Ἡΐρροογαιἰ αρ]οσῖμιο οχρ]]οαί, Γεὰ εἰ 

πχίωφαθ υἰπὶ ἀεογείᾶ 4ερταναῖ {απι απαίεπΙθ εα Ιπιργοραϊ, 

μπα πάίοπας ΟιεάαΙα ΘΟΥΗΠΙ ιιᾶς 4Ἡ 1ρίο εἀιοππίας 

Ἰαμάαγε οεμ[εί, ἵπ αμίρις ΕΙΙ8ΙΩ οοπίγαάίοετα οοπαίατ. Εἰ- 

επἶπι Οαθ αΏ εο Ιαιάαπίαν, 1γοί [ρεείτα, ΏΟΠ Ηιρρούγα- 

ες ἀθογεία Γαπέν εἰ Ρε 4ὐθε οοπἰγακ]οῖ {ε Ρτοςιί αι [15 

Πἱρροεγαίίσας εἰεπιεηία 1βΠογαΤτθ. ΌὉπί Ύετο ΠΟΠ πι εἰε- 

ΙΠΘΠΙΟΥΙΠΙ {[οἰεπίῖα, 16 Πι]ίο πηπῖπαθ αγ 1ης απἰ εο- 

τΙΠη 41αθ αἳ Τρία ρτοάειπί [γ]]αραν πονεΓῖ, Τίαφαε { 

Ῥτίπις 65ο απί [ο]αφ ἀϊῑκί[εαι Ἡἱρροοταίεπι οεη[ετο αΠ]- 

πΙΔΠΕΙΗΠΙ ΟΟΥΡΟΤα εκ εαάο, ΓΠριάο, Παπιάο εἲ Ώσοοο οοΙι-- 

Βιπ1, αααπι ΡΥΙΠΙΙΠΙ {ογία[ῇς νεγεοιπᾶάἶμς [γοιπι αοοιι[α- 

γεια, αιιοά Ργίασᾳιαπι αγ Ηἱρρουγαϊίῖς εἰειπεπία Ρετά]{σαί, 

Ίϊρτογαπι ἀρῄμς οοἩ[ογίρετε επαγγαίοπες ασργεάεγείαν. Ίε- 

απο επίπι «ος ο οοηίγαγ]ς ἀεογεί15 αάάῑοί1΄ [απέ, πεαα 

απῖ Ἠαιά Ῥρτῖππα ἁΤί5 Ρταεοερία π{α]]α οοσπο[οιηί, αρ]ιο- 

τἰ[αιο εκγ]ίοατθ οομ/[εμίαπειη εΠ. Ύεγιπι ᾳπεπ]αἆ πιο 1Η1 

α Ριοτ]] αοἰαἰο ἀἰδΙοίπιας ία τασ[ααι 1ρβας ἀεοτεία Ίαι- 
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Εά. ΟΠατι. ΙΧ. [259.] Εὰ. ἙΒα[. Ῥ. (309. 8330.) 
«Ίύκος δὲ εἰς τοσοῦιον ἄρα τῆς Ιπποκράτους τέχνης ἅμα- 

Θής ἐστιν, ὡς ἐγὼ θεοὺς ἅπαντας ἐπόμνυμε, τὰς πρώτας 

τῶν εἰς τοὺς ἀφορισμοὺς ὑπομνημάτων αιτοῦ ἐξηγήσεις 

ἀναγνοὺς, οὐκέθ) ὑπέμεινα τὸ λοιπὸν τοῦ βιβλίου ἀναγνῶ- 
ναι, τοσοῦτον ἐφαίνετο τῆς γνώμης ἁμαρτάνειν τοῦ παλαιοῦ. 

τῶν ἑταίρων δὲ τινος ἀξιώσάαντος ἐπακοῦσαί μὲ τῶν εἰς 

τόνδε τὸν ἀφορισμὸν ὑπ αὐτοῦ γεγραμµένων, ἐν ᾧ φησι. τα 

αὐξανόμενα πλεῖστον ἔχευ τὸ ἔμφυτον Θερμὸν, εἶτα πολλών 

καὶ ἄλλων παρακαλεσάντων ἀπολογήσασθαι πρὸς τὰς κατη- 

γορίας, οὕτως ἀναγκασθεὶς ἐπὶ τόνδε τὸν λόγον ἧκον. 

β. 
"να δὲ τοῖς μὲν ὑπ ἐκείνου λεγομένοις, ὑπ ἐμοῦ δὲ 

µέλλουσι πρὸς αὐτὰ ῥη9ῆναι, ῥᾷον ἀκολουθήσωσιν οἱ δικά- 

σοντες ἡμῖν, ἀναγκαῖον ἔσται μοι βραχέα προειπεῖν. ὅτι 

μέν ἐστι θερμὸν ἐν ἡμῖν ἐναργώς ἅπασι Φαίνεται, πύτερα 
ὃ᾽ ἐκ κινήσεως τοῦτο τῆς κατὰ τὴν καρδίαν (950) καὶ 

τὰς ἀρεηρίας ἔχει τὴν γένεσιν ἢ καθάπερ αὐτὸ τὸ κινεῖ- 

ἀαπί ααέ ἀαπιπαπί, Ἔγειας ααίεπι αγ Ηἱρροσταίῖσας αἆεο 

Ιπιρογίτας ε[ὶ, πῖ 6ο ἄεον οπιπθς ἐε[ίες, ῬΡηϊπιῖς Ρρετ]εοῖῖς 

εἶας 1 αΡΙΟΤΙΓΩΙΟ9 οΟΠΙΠΠΕΠΙαΓΙΟΤΗΠΙ εχρ]απαΠοπ]Ρις, Ἠθ- 

ᾳπαφ Παπ ππο τε]οιαϊ ΠΗδγῖ Πεοίαταπα Τεγτε ροίμτε, ἰαπίνπι 

τη] α [επί Γεπίεπίῖα 4ὔεττατε ν][αν εΠ. Αἴ νεγτο αμ απι 

απιίσογαπι απ]άαπη Γορδ/[Πεί πιο εα Ρεγοῖρετο 41άε Πο 1Π 

αρ]ιογίπππι αἲ 1ρ[ο Γοηρία Γαπε, 1π ᾳπο ρτοηαποίαί: οιῖ 

ετεΓομπὲ εαἰίάμτα ΤἹππαξμπι οορίο[ι[βεπιιπα Παδεπε, Βεϊπάθ 

αἰιὶς εἰῖαπι πι], απο ἀίας ο)εοοπῖρας τε[ροπάεγεπα 

Ῥτογουαπίίρις, 1π απο ἀ[ραίαιίοπεπι οοᾶοίαδ πε οομἰ1. 

Π. 
Όπο νετο {αοϊ]μβ απαε α 1γοο ἀἰσαπίαν, ἆπαε α πε 

αἄνετ[αφ εα ἀῑοεπάα [απῖ ρετοῖιρίαπὶ πορίς Εαασί ]αάϊοες 

Ῥαισα Ρταθβαχί ποβῖς πεοε[απι επί. (Όα]οτεπι απῑάεπι Πο-- 

Ῥϊ5 Ιπε[ε ραῖεί οπιπίρας. Ὀίταπ ααίεπι ἶ5 εκ οογά!9 εἰ αὐ- 

ιετῖατμπι πιοία οτίαπι Ἠαρεαί, απ αεπιαάπιοάσπα 1Ρ[ε πιο-- 
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ΚΕ. Οµατι. ΙΧ. [359. 860.] Εὰ. Βα[,. Ῥ. (980.) 
” / / ε [ή ο) λη αἱ ΄ η] 

σθαι τῇ καρδίᾳ σύμφυτον ὑπάρχει, τὸν αὐτὸν Ἐρύπον μαὶ 
’ - 3 ” 3 ει 

ἡᾗ θΘερμασία, διαπεφωνηταυ τοις ἑατροῖς. αλλ ὅστις γὲ 

βούλεται μαθεῖν ἐπστημονικῶς, αρχας τοῖς ζωοις ἅπασι γὲ- 

γέσεως εἶναυ τὸ θΘερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν καὶ τὸ ξηρὸν καὶ 
Δ ς Ν ο) ι / ας. 3 » , 3 στ Ν 

το υγροΟν, ἓν ἔχει βιῤλίον υπ ἐέμου 7ἐγθαμµενον, ἓν ᾧ την 

“πποκραάτους γνώμµην ἐξηγοῦμαι καὶ αποδεικνύω. τοῦτο μὲν 
δὴ τὸ βιβλίον ἐπιγέγραπται περὶ τῶν καθ Ιπποκράτους 
στοιχείων. ἕτερα δὲ ἐφεξῆς ἐστεν αὐτοῦ τα περὶ κράσεων, 

ἐν οἷς δείκνυµι τίνα μὲν τῶν σωμάτων πλείονα μοῖραν ἐν 

ἑαυτοῖς ἔχευ τοῦ Θερμοῦ στοιχείου, τίνα ὃ᾽ ἐλάττονα. καὶ 

ὥς δια τοῦτ αὐτὸ τὰ μὲν Θθερμότερα φύσει, τὰ δὲ ψυχρό- 
τέρα Ἰέγονεν. ἅπασι γὼρ ἡμῖν ὑπάρχει τὸ δερμὸν στοι- 
χεῖον ἔμφυ- [ 360] τον ἐκ πρώτης ἀρχῆς, Ἡν ἐκ σπέρµα- 

τὀς τὲ καὶ καταμηνίου κεκτήµεθα. διαφέροµεν ὃ᾽ ἀλλήλων 

ἐν τῷ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον εἶναι θερμοί" ἀλλ εἰσί γέ τινὲ ᾧ μᾶλλ ἦ οµοί: ἀλλ εἰσί γέ τινες 
- ’ -- 3 ” .. 

ὅὕροι τούτου τοῦ πλάτους, ὧν ἐπέκεινα τῆς κράσεως ἔξικο- 
µένης ἤτοι φοσεῖν ἡμῖν αναγκαῖόν ἐστιν ἢ διαφθείρεσθαι. 

ἀ ἂ. Ἡ , ’ 3 /{ -- ΄ 

καὶ γαρ ἐπι πλεον ψυχθεντες ἐν νοσήµατυ ψυχρῷ καθιστα- 

{5 οοτζ1 Ἱππαίας εΠ, εοάεπι 4ποαθ πιοᾷο οα]οτ {ἱ, ἆἷ[- 

{επ πί 1Πίεγ Γε πιεάϊῖοι. ΆῬοττο αμ1ᾳιῖς [οἷίε ρεγά[[οετα 

᾿ἀε[άεταῖ, οαποῖ απΙπιαΗδιας οτίας ε[[ε ρτὶποιρία οαλάμπι, 

{ρίάαπα, Ποσαπα εἰ Μαπϊάμπα, 16 ππαπ α πε Ἠβγαπα Ἰ8- 

Ῥεί οοη/[οπ]ρίαπα, ιο Ηἱρροογαί [επίεηίαπα εκρ]οαπια5 

8ο (επιοη/[γαπηᾶς, ΄ Ηϊο απίεπι ρε ἆ4ε εἰεπιεπίῖ Γεοι- 

ἆ μπι Πἱρρουταίεπι 1Π[ογΙ Ρας αἲ νετο αιῖ Τρ[απι [εαιΠ- 

ἴασ 4ε [επρεγαππεπ!ῖ 1π αυ1βΗδ 4δεπαπι οΟΓροτα Ηβρετα- 

ογεπα οα1ά1 εἰεπιεπίῖ Ῥοτίίοηεπι εἰ ᾳπαε Ραμοίοτεπι ΠΟΙ-- 

Πία Επί, ο[επάϊπιαδ, ᾳἀοάαᾳπε οϐ Ἰρίαπι Ἠαθεο παίατα απ- 

ἀεπι οα]άϊοτα, 1]]α νετο {ΠσΙάίοτα {αοία Ππί,. ΊΝορῖς βααῖ- 

ἄεπι απ]νεγῃς οαµάμπα Ἰππαίαπι Ιπεβ εἰεπιεηίιπι α ῬΡτίπιο 

οτία, απεπι μπι εκ Γεπῖπο ἴππι εκ πιεηβχπο [αησαίπε 

οοπ/[εη πα Γαπμδ. Ἠοο ἵαπεπ αἳ Ιπνίοεπι ἀῑ[ιάεπιις, 

αποά αῖς αῖ Ῥ]α5 παπα Ππιαςδ οα]άϊ. ΕΠΙΠπΙΥΕΤΟ Ἠα]ας 

αι 1πῖς ααϊάαπα [απί {εγπ]πὶ, α]ίτα ᾳποδ {επρεγαπιεπῖο 

Ῥτορτεδ]εηίε απῖ αερτοίατε Πο απί Ιπίετῖτε πεοε[ε εῇΠ. 

Ἐιεηίπα πιαρῖθ τε[Γ]ρεγαίΙ πιοτρῖς {πιριάΙ5 αποίπιασ, αἱ εχίτα 
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Εάν Οµαπι, ΙΧ. [300.] Ἐὰ. Βα[ι Ύ, (350.}) 
µμέθα καὶ θερμανθέντες ἕξω τοῦ κατὰ τὴν ὑγείαν πλάτους 
εἰς πυρετὸν ἀγύμεθα. καὶ τοίνυν καὶ τῶν πυρετῶν αὐτῶν 
ἔνιοι μὲν ἀκριῤῶς εἰσι ξηροὶ, καθάπερ οἳ ἀκριβῶς καῦσοι, 
τινὲς δὲ ἔσχατως ὑγροὶ, καθάπερ οἳ τυφώδειρ ὀνομαξύμενου, 
εἰ ὃ οὐ χαίρει τις τοῖς οὕτω μπμμος ἢ κατ ἄλλου 
πράγματος ἐπιφέρειν είθισται τὼς εἰρημένας προσηγορίαρ, 
έχω τούτῳ τῷ λόγῳ διηγήσομαι τοὺς ὑγροὺς πυΡΑΡΑΙς ὁποίους 
εἶναί φημι. ἱδροῦσι μὲν οἱ κάμνονεὲς απὸ πρώτης ἡμέραρ, 
ἐν δ᾽ αὐτοῖς ἱδρώσιν ἢ μετρίως } ουδὲν ὀνινάµενοι, τούτους 
ὑγροὺς ἐγω τοὺς πυρετοὺς ονομα θω, ξηροὺς δὲ ἔμπαλιν ἐκεί- 
νους καλω τῶν αρ αν. οἷς δίψα σφοδρὰ καὶ /1δεεα ξηρὼ 
καὶ δέρμα σκληρὸν οἷόν περ βύρσα καὶ πολὺς αὐχμὸς ἐν 
ἅπαντι τῷ σώματι. καὶ μὴν καὶ ἕτεροί τινὲς εἰσι πυρετοὶ 
τὴν διαπνοὴν ὅλου τοῦ σώματος ἔχοντες ἄνιαρὼν τοῖς ἅπτο-- 
μένοις, ὡς πγύττεσθαί τε καὶ δάχνεσθαι δοκεῖν, διχῶς καὶ 
τούτου γινομένου, ποτὲ μὲν αερώδους ξηροῦ τοῦ προσπί- 
πτοντος ἡμῖν, ἔστε ὃ᾽ ὅτε ὑγροῦ πως φαινομένου, καθάπερ 
ἄτμοῦ τινος. τοιαύταις ἰδέαις αλλήλων διαφέρουσι καὶ 

{απ]ίαιἶς Ῥ]απαιη οα]ε[αςΕϊ ἵπ Γεβτεπι ἀποίπιατ, Οαἵπ οἰἶαπι 
Γερτίαπα 1ρ[αγαπα ποππι]]αο Ρ]αηπο [ίοσαε Γαμὲ, απεπιαάπιο-- 
ἆαπι Πποεγο αγάεπίθς: ϱάεάαπι νετο [απιπηπαε Ἠππιίάας ιιξ 
ᾳµας ἰγρ]οάςες γε] εἰοάεο παπηϊπαπίαγ, Όποὰ [ ααῖς Γή[οθ 
γοσαΡι] ποπ οΡ]εοίείαχ απί αἲ τεπι αἰίεγαπα επαηοἰαίας 
πΡρε]]αῖοπες αἴετγε οοπ/[πενεκέ, ας εΡο οταίΙοπε ΓΑ 
εκριοαίπγας, (ας {εργες Ἱαπιάας, ε[ε ἀἶσο. Όιαπῃ α 
ΡΥΙππο ααἶάεπι ἀῑο αερεῖ Γαάαπί ἐρῄφᾳπε [αάονίραφ αιἲ αἷῖ- 
απαπία]απα απί πα]]ο πιοᾷο Ἰοναπίας, Ίμας ερο {εβτες Ἡιι- 
πη]άας ΑΡΡε]]ο; [οσα νετο οοπίτα Ί]]ας νοσο {εργες, Ίπ 
α]ρας νεµεπιεπς πχσεί [16 εἰ Ἰπσια αγίᾶα δἱ ου[ῖ5 ἴα-- 
Ύπαπι ἆπχα ἆο Ἴπβεπ 1 ΠΠΙΝΘΥΓΟ οΟχροΓθ {αα]ου ε{ὲ, 
Φπηί οἱ [αηθ αἶῖαρ φπαεᾶαπι {εβτος ᾳπαθ απ]νοεγῇ οογροσῖς 
ἱγαη[ρΙγαΙοπεπι. Πα ππο]ο[ίαπι τοᾶἁαπε ἰαηπσεπΗραφ, τί 
Ῥαηςί πιοχάετίαιε νἱάδαπίας, Ἡοσφιε ἆποδας Πἱ πιοᾶῖς, 
Ππίοτάνπι Πηπίάειν φιᾶἆαπι αὄτειπη ποὺῖθ ΠοσιΠι οσουχ/[αί, 
Ππίεγάαπη νετο Ἠαπῖάσπι, γε]αᾷ ναΡΟΣ οπ]άαπι αρρατεῖ. 
Ἠι[οε 1ᾷεῖφ ἴπίει [ο πα ἀΠΤεγιπί Γαποτιπη ἑρ[οταπι {επι- 
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τῶν ὑγιαινόντων αὐτῶν αἱ κράσεις, ἂς δὴ καὶ δυσκράτουο 
εἶναί φαμὲν, ἐπανορθούμεθά τὲ καθ ὅσον οἷόν τὲ τὴν φυσι- 

κὴν δυσκρασίαν αὐτῶν. ἔστι γὰρ καὶ τοῦτο µόριον οὐ 

σμικρὸν τῆς ὑγιεινῆς τέχνης. ὅσα δὲ εὔκρατα φύσει τῶν 
σωμάτων ἐστὶν, οὐδὲν τοιοῦτον ἁπτομένοις ἐμφαίνευ. σύμ- 

µετρα γαρ ἀκριβῶς ἐστιν, ὡς μηδὲν ἐἔνδεῖν αὐτοῖς τὸ Θερ- 

μὸν, οἷα γέρουσιν ἢ τοῖς ἐψυγμένοις, μήθ ὑπερβάλλειν, ὡς 
τοῖς αμετρότερον πονήσασιν ἢἢ διατρἰψασιν ἐπὶ πλεῖον ἓν 

ἡλίῳ Θερινῷ. πολὺ δὲ δὴ μᾶλλον οὐδὲ τὸ δάκνον ἡἢ ἀνια- 

ϱὖν ἡᾗ τούτων ἔχει Θερμασία. σαφηνείας δὲ ἕνέκα τῶν λε- 
γομένων οὐδὲν ἂν εἴη χεῖρον ἀναμνησθῆναί σε βαλανείωνι 
ἐν οἷς ἓν μέν ἐστι δήπου τὸ τῶν εὐκράτων εἶδος, αἳ δυσ- 

πρασίαυ δὲ πολλαί. µία μὲν γὰρ δυσκρασία βαλανείου, 
Ψυχροτέρου τῆς χθείας ὑπάρχοντος, ἑτέρα δὲ εἰ µέχρι τοῦ 

λυπεῖν ἤδη Θερμανθείη, τρίτη ὃ ἄλλη καθ ἣν οὔθ) ὡς 

ψυχρότερον οὔθ) ὡς Θερμότερον αἰτιώμενοι πλῆρις ἀτμοῦ 
Φαμὲν ὑπάρχειν καὶ κατὰ τοῦτο μεμφόμεθα. τίς γὰρ οὐν 

οἶδεν, εί γὲ ὕλως ἄνθρωπός ἐσειν, ὡς εὐκρατόν ἐστι μὲν 

Ῥεταπιεηία, απὰε Ῥρτο[εοίο Ἱπίεπρεταῖα ε[ε ἀῑοῖπις εἵ 

πδίπγα]επι Ἱρ[ογαπι Ιπίεπρετίεια, οαμαπίαπαι Πετὶ ῥροίΠ:, 

επιεπάαπης. [ά επ] ραῖς ε[ὶ γσίεπες αγ ΠΟΠ εχίραᾶ, 

Ώυαε γεΓο ἰεπιρεγαία Γαπί παίητα οΟΓΡοΤα, ΠΙΗ] Ἠα]18- 

πιοὰἱ ρτοάιηί {αησεηί ης. Ίναπα αἆεο εχηιίε οοπιπ]ο(θ- 

ταῖα [ααῖ τί πεφπε οα]ογ 1ρῇᾳς ἀε[οῖαί, αια]ία Παπ Γεηὶ- 

Ῥα9 αο τε[]σεταί], πεαε εχκοεζαῖί, αἱ 15 αι ΙππιοάεΓα- 

ππς Ἱαβοτατιπί νε] ἁῑμίῖης 1π αεῇῃ]νο [οἱε νυετ[α [αηῖ, 

ΑΙ ππι]ίο [απε πιῖπας πιογάαοϊίαἰ]ς ααἲ πιο]ε[ί]αο Ἰογαπα 

οαἷοι ε[ι Ρραγίσερ. Ύεταπι Ρρετ[ριομία επιιπο]αίογαπι 

ρταί]α η]. ααἹάᾳααπα ἀείστῖας Γαετ]ί ἴθ Ῥαϊπεογαπι πιεπηῖ- 

π][[ε, 1π οφπἴρας πηῖσα απϊάεπαι ε[ί πΙπΙτιΠι ΤΕΠΙΡΕΓΑΠΙΕΙ-- 

ἴογαπι [ρεςῖε, ΙΠπίεπιρετῖες Υετο πηωμ]ίαε, Όπα πᾶαπηηθ 

εΏ. Ῥα]πεί Ιπίεπιρεγίε 4ααπι Ῥτο υ[α Πί {πδίάϊίμ5. Α]ίετα 

{ αἀπίᾳπε Ι]]αίαπι πιο]ε[ίαπι Ίαπι Ιποα]αετῖή, Τεγίία Υετγο 

8] απα πεφμε οποά {Π]σίάῑ1μδ πε(αο αποά οα]άτας εχὶ- 

{ας, 14 ἁαπιπαπίες, Υαροτε τερ]είαπι ε[ζε ἀῑοίπιας οὗ 1ά- 

απε 1]]πά ἀπιρτοβαπιμθ, Ομ επἶπα, πιοᾷο Ἠοπιο Πε, ποπ 
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Έά. Οµατι. ΙΧ. [260. 361. ] Έά. Βα[, Ῥ. (330.) 
ὕδωρ πολλάκις, ἔστι ὃ᾽ ὁμοίως αὐτῷ ὁ καὶ αἲρ καὶ ατμός. 
οὕτω γοῦν καὶ λίθος εὔκρατος ἓν αὐτοῖς τοῖς ῥβαλανείοις 

γίγνεται, καθ οὗ κυλινδεῖσθαι δυνατὸν, οὔτε Φερμασίαν 

ὑπερβάλλουσαν οὔτε ψίξιν αἰτιώμένον, οὔτ αὐχμὸν ἢ πλῆ- 
Όος ὑγρότητος. ὥσπερ οὖν ἐν ὕδατι καὶ λίδῳ καὶ ἄέρυ 
σύμμετρος γίγνεται θερμότης, οὕτως καὶ κατὼ τὸν ἀτμὸν, 
ὃς ἐπειδὰν εὔκρατος ὢν ἐμπλήσει τὸ βαλανεῖον, οἳ λουόμε- 
νοι δυσχεραίνουσι μὲν καὶ µέμφονται τὸ τοιοῦτον λουτρὸν, 

ψυχρότερον δὲ ἢ Φερμότερον αὖκ ὀνομάζουσιν, ὡς εί γε καὶ 
τοιοῦτόν τυ ποιεῖ, διττὴν ποιοῦνται τὴν κατηγορίαν τοῦ βα- 
λανείου, ψυχρὸν εἶναι φάσκοντες αὐτὸ καὶ μεστὸν ἀτμοῦ, 

καθάπερ γὲ καὶ Θερμὸν αὖθις ἀμέιρως σὺν ἀιμῷ ὃδαψι- 

[561 ] λε. μὴ τοἰνυν ἐπιλανθανώμεθα τούτων μηδὲ τὰ 
κοινῇ πᾶσιν ἀνθρώποι γιγνωσκόµενα διαφθείρωµεν ὑπὸ 
περιιτῆς σοφίας, ἣν ἐπιδείκνυνταί τινες, ἀλλὰ μεμνημένου 

τῶν βαλανέίων, ἐπειδὰν ἀκούσωμέν τινος ἐπὶ ζώου λέγοντος, 

ὡς ἐστι τούτου μὲν ἑύκρατον τὸ Θερμὸν, τούτου δὲ δύσκρα- 

πονοτ! [επιρεταίαπι ε[ἴο αηπαπι πια]{οίῖες 1ρῇ 4ποφαο Ππῖ- 

Πίεν {μπι αξτεπι μπι ΥΔΡΟΥΕΠΑ ε[Πε «Θὶο Ύετο εἰ ἴπ 1ρ[8 

Ῥαϊπεῖς ]αρῖς {επρεταίας τεἀίας, Ἱπ αρα νο]αίατὶ 

Ρο[μπηας, πεφιε οα]οτῖ5 πεφια {ρογῖ εχ[ηρεγαπ[ῖα ηθ- 

4Ἡ6ε αγ]ἀἰίαία πεφαθ Πηπιογῖ οορία οπ]ραία, (Οπεππαάπιο- 

ἀππι ἰσίίαν 1Π ἆθμα εἰ ]αριάε εἰ αὔγο οοπππιοᾷεγαίις οοπι- 

Ῥετίίας οαἱος, [ο εί Ιπ ναρ ε φὐϊ θα πι Γαππρογαίι5 εχῖ- 

Πεπς Ῥαϊπειιπι Ἱπρι]ενεπί ο Ἰαναπίας, Ῥαϊπεαπι οααἴάεπα 

πι) αδπιοάί ππο]ε[ιε Γεγταπῖ 4ο ἆθ 6ο «οπᾳπεγΠἰΗΣ, ΠΟΠ {ὰ- 

1πεηπ 14 {σίάίας απ οαάιας αρρε]]αμῖ, Οποά {απ οαυίά 

Ἠιι]αςπιοάΙ ρταείεγεα αοοε[Τεγῖῖ, ἀαρ]οί Ῥαϊπειπαι τερτε]επ-- 

Ποπο ποίαπί αἱ ΕΠρίάαπι ἀρίαπα ναροτεαθ Ρ]επαπα ε[ε 

}γοηιποίαπε, απεπιαάπιοάσαι τατίας εἰἶαπι επι οορίο[ο 

ναροτε Ἱπιποάεταίς οαἱάμπι. Ἠογαπι Ίίαιο πθ πι ἵπι- 

ἨΙΕΊΠΟΥΕΡ, πε(αε αρ εχἰπρεταπίε, «πι ΠοππαΙ οβΏεπ-- 

ταπί [αρ]εηίία, 9ιᾶε νι]ρο ομποίῖ6 λοπηῖπίραθ Γαπί οορηῖία 

ἀερτανεπιαθ; πιο αυ μα α(απι ἆθ απ]πια Ρτοβεγεηίεπα 

τιάἰγίπιαδ Ἠυ]αδ οαυμ]άσπι οα]οτεπι ἰεπρεταίαπα ε{[ἴε, 15 
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τον, οὐκ ἐπ ἄλλο τύ µεταφέρωμεν τὴν διάνοιαν, αλλ ἐφ 
ὅπερ ἅπαντες οἱ τὰς κοινὰς ἐννοίας διασώζοντες ἄνθρωπου, 

καθ’ ἑκάστην ἠἡμέραν ἐν ἄλλοις τὸ πολλοις καὶ μέντοι γὲ 

καὶ τοῖς βαλανείοις ὧν ἐμνημόνευσα. «9Θερμὸν γοῦν εἶναί 
σασι τὸ βαλανεῖον καὶ ψυχρὸν, εἶτ αὖθις ατμοῦ πλῆρες ἢ 
Σηρὸν καὶ αὐχμῶδες καὶ ἑκάστῳ τῶν ὀνομάτων ἴδιόν τι δη- 

λοῦντες πρᾶγμα. πρὸς τοίνυν τοῖς εἐρημένοις ἕτερόν τι βα-- 

λανεῖόν ἐστι καπνοῦ πλῆρες καὶ ναὶ μὰ Αία γε τούτου πο- 

λυειδεστάτου. ἕτερος μὲν ὁ ἐκ δρυΐνων ξύλων, ἕτερος δὲ ὁ 
ἐκ συκίνων ἢ ἐλαΐνων ἐστὶ καὶ καθ ἕκαστόν γε δένδρον 
ἄλλος καὶ ἄλλος. αλλ οὐδέπω δέοµαι τῶν κατὰ µέρος δια- 

φοθῶν. αἀρκεῖ γάρ µου τήν γὲ πρὠτην ὕλον γε τὸ γένος 

τοῦτο μιᾷ κλήσει καὶ νοήσει περιλαμβάνοντι καπνώδη τὸν 

αέρα φάναυ τοῦ βαλανείου, μηδ᾽ ἐνταῦθα μεμφόμένον αὐτοῦ 

Θερμασίαν ἢ ψύξιν ἢ ὥσπερ γε μµεμφόμενον αὖθις, εἰ οἕἵ- 

τως ἔτυχε κατ ἄμφω, καὶ ὡς Θερμὸν τὸ βαλανεῖον καὶ ὡς 

καπνῶδες. ἐἑάσης οὖν ἤδη τὰ βαλανεῖα τῶν καθ ἑκάστην 

νετο Ἱπίεπιρεταίαπ, Ῥαϊπεοταπι τεοογᾷα Ἠοη αἆ απά 

απ]άα παπι οορ[ίαἰΙοπεΠι ἴγαπδξετεππας Ῥτασίεταιαπι αἆ τά 

αιιοἆ οπιπες ΠΙοτία]ες ααῖ ΟΟΠΙΠΠΗΠΕΒΘ ΠΟΙΙΟΠες [ογναπί Ἱπ- 

ἵεργας ποτε, α παπα ἴπ α[ῖς πια] ἵαπι οετίε 1π Ρα]- 

ηεῖδ ΟΠΟΓΙΠΙ ΠΙΕΠΙΙΟΠΕΠΙ {6οΙΠ1δ. Ῥαϊπειπι Πίαφαε σαἰῖ- 

ἀπ εἰ {πσίάωπι ε[ε, ταχ[αδᾳαε Υαροτε Ρ]εππι ααἲ [ο- 

ουπι εἰ αγίάππα Πηρι]6 5 ποπηϊηῖραθ τει αἰἰᾳιιᾶπι ΡΓο- 

Ρτίαπι Πσηϊῃοαπίεδ. ἨῬοιτο αἆ Ἠπεο οοπιπ]επηοταία αἰίεγαπι 

ᾳιοάἆαπι Ῥαϊπειπα ε[ὶ Γαπιο ΡΙεπαπι 6ο(θ παθ ῥΡες Ίονειι 

Ῥεταιι]ίαγυπι Γρεοῖετα, Α]ίες Παιῖάεπι εκ Ιρδηῖ5 πεί-- 

οἶπῖδ, α]ίετ νετο εκ Ποι]πεῖ απί οἰεασίπεῖς ογίαπι Ἰαβεί 

εἰ Ῥτο υπαια(άε αΓΡΟΤΘ αμ αἴᾳιο απ, Ὑεταπι πε 

Ἠασίεπας Ἠΐ ρατοπ]αίῖπι ἀΠετεπΙῖ]6 α6εΠΙΙ6, ΜΙΝΙ Παπι- 

αἩε [αί ε[, Ίοο ιπῖνεγ[απα 6ΕΠΗ6 μηῖσα ἴμπι αρρε]]αίίοπε 

Ταπι Ππτε]Ησεπιῖα οοπιρτεµεπάετε, { Ῥα]ηεῖ αξτεπι ΓαπηἱἁαΠα 

ε[ἴε ἀῑκετίπιμδ πεο Ιπ εο αμί οὔ]ογεπι αιἲ {γῖσις ἆαπππο- 

πιας απἲ οαπεπαάπιοάσπι εἰαπππαπι, {4 τα [οι {αιεγῖῖ, 

Πιχαπιφπε αοου{επιᾳθ, ααοᾷ εἳ οα]άμπι εχ][αί εἰ ααοά 
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ἡμέραν ἐν ταῖς οἰκίαις ἡμῖν συμβαινόντων ἀναμνήσθηεί μου, 

ποτὲ μὲν ὑγρότητα τῶν οἰκίων ἐν οἷς ἔσμεν, ἔστι ὃ᾽ ὅτε 

ἄμετρον Ψύξιν ἢ θερμότητα μἐμφύόμεθα. πύτερα όν οὖν 

ὁμοίως μεμφόμεῦα τὸν κατὰ τὸν οἶκον ἄέρα τοῖς ὑπὸ κύνα 

καύμασι, κἀπειδὰν καπγοῦ πληρωθη, ἢ κανταῦθα ὥσπερ 

ἐν τοῖς βαλανείοις ἔστιν ὅτε κατὼ μὲν τὴν Ὀερμασίαν διαλ- 

λώτιουσιν οὐδὲν, ἔστι ὃ αὐτῶν ὃ μὲν αυτὸ δὴ τοῦτο 0109, 

ἀὴρ θερμὸς, ὁ δὲ σὺν τούτῳ καπιώδης, εἶτα ὁ μέν γὲ 

Θερμὸς ἀὴρ οὐδέποτε προκαλεῖται δάκρυον, τῷ καπνώδευ 

ὃ᾽ ἀεὶ ὑπάρχει τοῦτο κἂν μετρίως Θέρμὸς ᾖ, ὥστε ἔναρ- 

γῶς ἐνταῦθα κατάδηλόὀν ἐστὶ τὸ ὁακνῶδες δερμὸν οὐ τῷ 

μᾶλλον θερμαίνειν, ἀλλ ἑτέρῳ τινὶ διαλλάττον. ἐγγυτάτῳ 

γοῦν φλογὸς µεγίστης ἀκάώπνου στάντες ΦΘερμαινόμεθα 

οὕτω πολλάκις, ὡς ἐγγὺς μὲν ἥκειν τοῦ καἰεσθαε, δάκνεταν 

ὃ᾽ οὐδεὶς οὐδὲ δακρύει τοὺς ὀφθαλμοὺς ὡς ἀπὸ καπνοῦ. 

Θαυμαστὸν οὖν εἴ τις ἐπὶ Μαπνοῦ καὶ φλογὸς αἰσθάνεταν 

{απιάσπι, Ὑεγαπη παῖ[]]ς Ίαπι Ῥαϊποί 4παε αποἰάΐθ ποβνῖ6 
1π αεἀῖρας ποὺ] αεοἰάαπῖ, εογιπι θααεάαπι αἆ πιεπιογῖᾶΠι 

γενοσαπάα [απῖ. Ααφ αμῖάεπι αεθῖαπα ἴπ φπἴρας ἀερίπιας 

ιιπιιάίαίεπι αοομ/[αΠΙΠ5, ἆ]ῑα5 νετο Ἱπιπιοεταίαπι {τρις 

αυῖ οα]οτετ, Ὀίταπι Ιδίίας εοάειπ πιοάο αεάίηπι αὔγεπι 

1π πηαρηῖς Γιῦ οαπε αγάοτίραςφ ἀἆαππαπιας αἴηπε 4 1ΠΠ1 ΓΗπΠ1ο 

Ἱπερ]είαε Γμεγῖπι Απ΄ Μο ᾳποηιε 4 πεπια ἁ πιο μπα 1π Ῥα[- 

πθῖ ἨΟΠΠΙΙΠΩΠάΠπι οα]ογε αιίάεπι πΙ]Η] Ἱπίες [ο ἀΙ[ετεραπί ᾗ 

ΕΠ αιίεπι εογαπι α]ίετ απίάεπι 1άεπι [απο Ίοςρε απ πα 

αξτγ οα]άμςδ, α]ίε; Υετο αμἱ αἀ]απσίίατ Γαπήάας. Θμ8Ρ Ἠαεο 

σα]ϊάις αιιϊάεπι αξτ ]αοιγπηᾶς ΠΠ Παπά ενοσαῖ, ΤΙΠΙΟ Ύετο 

ἀπ[εοίας εἴῖαπι { πιοᾷῖοε οα]άας ΠΙ, ἑα5 [επιρεγ εκεῖίαί, 

Οπαιποβτεπα Ἠῖο Ἠᾳαϊίάο «οπβαϊ οαάππι πιογᾶακ ποπ φποά 

πιορῖς οα]ε[αοῖαῖ, [εὰ τε παάαπα αἰῖα ἀΠειγτε. ΘΟιοσῖτοᾶ 

α παπα Παπηπιαε πιαχίπιαε ΓΙπιο Ύ8ομαε Ρτοχϊπϊ Παπας, 

ΓαερεΠΙπιετο 1ἰᾶ ἱποα]ε[οίπιαθ, πί Ῥτορε αἀατὶ ρτονεµαπιας. 

ΧΝα]]ας {απιεη πιογάείΙτ πεο εχοἰίαίατ, πῖ α {απο ἸαογΥ- 

πιᾶ {ωπάσπί οσοι]. ἸΜίτγεπιαχ ἀδίίας  ααἱθ 1 {απο εἲ 

4 



Γ44ΗΝΟΣ ΠΡΟΣ 47ΚΟΝ ΒΙΒ άΙΟΝ. 905 
Εὰ. μασ 1Χ. [261. 862.] Εὰ. Ρα[. γ. (550. 551.) 
τῆς ο, ἐπὶ δὲ τών ἡμετέρων σωμάτων ἀναίσθητός 

ἐστιν ἐγίοτε μὲν ἰσχυροτάτης «Ὀερμασίας οἷον «φλογὸς, 

ἐνίοτε δὲ ἀνιαρᾶς καὶ δακνώδους οἷόν περ καπνοῦ. Όαυ- 
µάζω δὲ οὐδὲν ἧττον, εἰ μὴ συγχωρεῖ τὰς κατὰ τὸ Θερμὸν 

ἐν τοῖς ζώοις δυσκρασίας υπ. ἔχειν ταῖς κατὰ τὰ βα- 

λανεῖα καὶ τὰς οἰκίας' ὡς οὖν ἐν ταῖς οὐκίαιο ἄλλος ή ἁήρ 

ἐστιν οἴκου καπνώδους, ἄλλος δὲ ἁπλώς θερμοῦ, κατα τὸν 

αὐτὸν οἶμαι τρόπον ἔεέρος τούτων ἐναργῶς (351) ἐστὶν ἐν 

ᾧ πληθός ἐστί παιομένων αλανὺ 1) δα δὸς ἅμα λινύσι, καὶ 

τοίνυν καὶ παλοῦμεν, ὥσπερ τὸν ἕτερον ἄέρα ο ώβ να 1 

γνυωδη τοῦτο, ἐξ ὑπεροπτήσεως ὕλης γενόμενον, ''Ἡ γαρ του 

λιγνὺς ταύτῃ τοῦ καπνοῦ διενήνοχε, καίτου ΥΣ ἀμφοῖν πδ- 
ριττωμάτων ὑπαρχόντων φλογὸς, ὅτι ἡ λιγνύς ἐστι μὲν κα- 

τωπτημένης ὕλης γεώδης αναθυµίασις͵ [963 Ἰ παπνὸς δὲ 

οὔθ᾽ ο η οὔτε γεώδης, ἀλλ᾽ ἡμικαύστου τα καὸ 

συμμιγοῦς ἐξ Ἠγθας καὶ γεώδους οὐσίας, ὅστις οὖν ἔτι” 

δεύθη νομίμως ἐν “/πποκρατείοιθ δόγµασιν,. ἔκαθεν οὗτος 

ὡς τῆς ὀνομαζομένης Ίδη συνήθως ἅπασυ τοῖς ἰατροῖς ἀδή- 

Παπιπια ἀΙΠεγεμ[ῖαπι ρετοῖρῖαϊ, 1π' ποβεῖς, ψογο ο ος 

ἐπίεγάσπι νομεπποπ( παπα σαἱογειη, ᾿απα[ῖς; οΏ ΠαΙπιηας) 

πίογάαπη σπα ἑΠ’ {απιῖς ΠΙΟ]έβΠι ασ πιογάάσσπι Ῥευ[εή-- 

ὑαί. ΝΙΙ πῖπΠς εἴἶάπι ΓΠΙΤΟΓ Π Ίιας σα]όσ]ς θΠ/ Ενα απι 

ΙπΙεπροΓαίιγας 15 «µας ἵπ Ῥα]ποίφ αιί αεἶὗις χθρετῖα-- 

{ασ, Ρτορογομε χε[ροπἆςτθ ΠΟΏ οοποεάαί. Ὀί 6,σο ἵπ 

αεζρας αἰῑας απἰάεπι αγ ἆοπιας Γαπι]άαοᾳ α]1άς νετο βπι- 

ΡΙΙοΙίεγ οα]]ᾷαᾳο, εοἆειπῃ πιοάο αΓΡΙΙΤΟΣ οδ1οτεπι αἳ Ἠῖς ᾱἷ- 

γετ[απι ε[ε, Ἱπ 4ᾳἩο αοοεη[αταπα Ἱαοεγπαταπα πππ]Τίιάό 

Πι ααἲ [αοῖς οιιπι Γα]σίπε. Ετοϊπάεαας αἱ Γαπά σπα α)ίογίΠα 

αθτεπι γοσαπιΠς, {ο εἴ Ἠιπο Γαριποίαπι οπΙ οκ Πιαϊογ]ι 

Ῥ]επε Ῥετυ[ία Πί. Επ]Ιδο ΠαπΙ(Πθ' εα ταίΊοπο α {1πιο ἆ][- 

{ετί, εἰαπι παπα Παπηπηαο Πῖ εχογεΠπιεΠίµΠα, αποά 

{μ116ο αῑάεπι ἴεγγεαε Πί ρεγα[ας πιαϊεγῖαε εχ]α]α[ῖο; {α- 

ΠΊΠ6 Ὑειο Ίθεῃπε ΡἰάΠε Ρεγυ[ίαε, πθφιε ἵειγεαα, [εὰ Γεπιὶ-- 

Ἠ[ίαο εἰ οχ Ἠππιϊάα αο ἴειτοα [αββαπίξα οοπ]παϊχίας [ομο]ος, 

Οιιἱᾳαῖς 1ρίεαν Ἱπ Ηἱρρουγαί[ῖς Ρ]αοῖῖ Ιεσίῆπια Ειθγ]έ ετα- 

ἀῑῑμδ, 15 οἰἶαπα ἀδίοῖ εαΠΙ Ίαπα Ρχο οοπ/[μεἰμάίπε αἳ οπι-- . 

α 
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Ῥα, Οµασί, 1Χ. Γ105.1 Εὰ, Ραῇ, Ύ. (211:) 
λου διαπνοῆς» ἣν διαπνεῖται τὰ σώματα, τὸ μὲν τοιοῦτόν 
ἐστιν οἷον ἀτμὸς, ἕτέρον δὲ οἷον αἡρ Ἑηρὸς, ἕτερον δὲ σὺν 

αἰσθηταῖς ὑγρύτησιν ἐκπίπτον. Λείπει τινά. 

γ. 

ἀὕτη μὲν ἡ ῥῆσίς ἐστι τῶν ὑπὸ τοῦ «{ύκου γεγραμμέ- 
γων εἰς κατασκευὴν τοῦ μηδὲν διαφέρειν ἕιερον ἑτέρου 
Θερμὸν οὐκ ἀναμένουσα τὸν ἔξωθεν ἐλέγχον, αλλ ἑαυτὴν 
καταβάλλουσα. τἑ γάρ δὴ κα φησε; τὸ Θερμὸν ᾖ νενύη- 
ται θερμὸν, οὐδεμίαν ἔχει παραλλαγὴν πρὸς ἕτερον Θερ- 

µόν. εἰ μὲν οὖν οὐδὲν ἐν τῷ λόγῳ σηµαίνει τὸ ᾗ νενόη- 
ται θερμὸν, ἐξαιρείσθω τελέως αυτοί. σηµαίνων ὃ) ἔτι σα- 
φώς ἐνδείκνυται ταύτῃ μὲν μὴ διαφέρειν τὸ ΦΘερμὸν τοῦ 

Φερμοῦ, καθ ἕτερον δέ τι διαφἑρειν. εἰ μὲν γὰρ οὐδαμῇ 

διαφέρει, περιττώς πρόσκειταυ τὸ ᾗ. εἰ δὲ ἄλλῃ μέν πη 
διαφέρει, ταύτη ὃ) οὐ διαφέρει, καθ᾽ ὃ διαφέρει, κατὰ τοῦτο 

πηρα πιεά(ε]ς, αρρε][]αίαπι Ἱπ[επβρί]επα ἰταμ[ρΙταίίοπεπι ᾳπα 

ἁλ[απίατ «οὔροτα, α]ῖαπι αιἶάεπι ἴαιεπα εΠε πα] Υαρος 
ε[:  αἰίαπι, Υετο αξγί ῄοοο βπιί]εαι, αλίαπα. ἀεπίαπε οι 

ΓεπβΡρί]ριας ΠαπἁἰαίῬιας εχοἰἀθπίεππ,ι ΌὈιαθάαπι ἀεί- 

ἀεταπίας, 
“πώ σ ομν οσο 

α ᾗ, 
Ἠαεο οταἰ]ο απ]άεπι «ει επ Ἠῖδ 4μαε α Τγοο [οπρία 

Γαπί αἆ αάβγαεπάιπι πλμ1] αἰίεγαπα αἳ αἰἴεγο οα]ογεπι ἆ1[-- 

{οχτο, «Μαε(με εκίεγηαπη τεργεµεη[οπεπι Ποη οχ[ρεοίαξ, 

{εὰ [ο 1ρία ἀε[γιαπί. Οπά επῖπι ]απι δίῖαπι αἲι ὁ οα]άαπη, 

ᾳπα. οα]]ά σπα πια] Ισιίας, ππ]]ααι Ἠαρεί επι αΊτεγο οα]ϊάο 

ἀιΠεγεπίῖαπι.  9ἱ ἀβίίαν πΙμΙ]. 1π οταίίοπε Πρηϊῃοεί, απα 

οα]ἱάαπα Ἱπίε]σίίαν, 14 ρτοτ[μς ἀεἰταμαίασ { αμῖά Ῥγας- 

ἵεγεα [ιση]ῇΠοεί, Ίος αρετίε ἀεπιοπ[ιγαϊ Ίιπο φαἶάεπι γαοπθ 

ηϊαΙ οα]ϊάαπα α οα]άο ἀϊῄειγτο απο Γεοαπάαπι αιἷά αἰῑπά 

ἀϊΠειτο, 5ἱ ΠαΠΙ(Πε πια]]α ταβοπθ ἀϊΠεναί, [αρετῇαε σµα 

εαἰίάια αἀἀϊίμτ. Όποὰ Π α]ία ταίίοπο ἀῑ[εταί, Ίπεο αα- 
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φνοείσθωσαν αἱ διαφαραἰ. ὡς εί γὲ καθ ὁ λέγεται µονον 

ἕκαστον σκοποῖτο, πάντων τῶν πραγμάτων ἀναιρήσεις τὰς 
’ Ν - ΄ . 4” ο. »ς}1 μας ’ 

διαφοράς. το ζῶον 1 νενόηταυ ζῴώον ουδὲν ἑτέρου διαφέρευ 
Γι .) στ ιά Λ ᾽ « ’ 

ἑώου. τὸ φυτὸν ᾖ νένόηται φυτὸν, οὐδὲν ἑτέρου διαφέρευ 
. αν .ς 4 ΄ μ, 2ος) αν / 

φυτοῦ. τὸ δέδρον ᾗ νενόηται δένδρον, οὐδὲν ἑτέρου διαφὲ- 

ϱει δένδρου. ἂρ οὐκ εἰσὶ τοῦ ζώου διαφοραὶ, τὸ πτηνὸν 

καὶ πεξὸν καὶ νηκτὸν καὶ τὸ ἔνυδρον καὶ ὀγγεῖον καὶ ἀέριον 
.. 4 Δ κ.α) ’ 3 Ν Ν 3 ” Ἀ 3 

ᾖ τὸ ὤνητον καὶ αὔανατον 3 το λογικον καὶ ἆλογον η το 
ε/ 3 . ”/ Ἂ 8 . ι] 2). υ -- ” 

ἥμερον καὶ τὸ ἄγριον ἢ τὸ δειλὸν καὶ ἄλκιμον η τών αλ- 

λων ὦν ἴσμεν ἕκαστον. τί γὰρ δεῖ μακρολογεῖν; οὕτω τῶν 

φυτῶν τὸ μὲν δένδρον, τὸ δὲ Θάμνοο, τὸ δὲ ἄκανθα, τὸ 

δὲ πόα, τὸ δὲ φρύγανον, ἢ τῶν πάντων, καθ ὃ νενόηιαυ 

ἕῶα µήδεμίαν ἐχόνιων διαφορὰν, ὅμως καὶ ταύτας ἁπάσας 

ἃς εἴρηκε καὶ πρὸς ταύτας ἑτέρας οὐκ. ὀλίγας αληθῶς ἄν 

τις εἴποι ζώου διαφοράς; οὕτως δὲ καπὶ τῶν φυτών. οὐ 
Ν ΄ ” ” Δ 7 3 

γὰρ φυιόν γε φυτοῦ διενήνοχε τῷ τὸ μὲν είναι λογικὸν αὐ- 

ἴθπι ποἩ ἀΠεγαί, «ια ἵπ το ἀῑῃΠεγί, ἵπ εα ἀῑ[οεγεπίϊας ῥρεΓ- 

οἱρίεηάαε [απί. Όποά Π οετίο 4πο πιοάο αΡβρε]]αίησ, εο 

ππιη(ποάφιε ἀαπίαχκαί οοπβἀςχείασ, Τε ΟΠΙΠΙάΠΗ Ἡ[- 

{εγοπΙῖας θνετίε. ΑπῖπιαΙ αμαίεηας απίπηα]. Ιπίε]Ησίίασ, 

πϊ]]]ο αἲ α]ίεγο απΙπιαΙ ἀλΙετί.  Ε]αηία η μαἴθιας. Ρἰαπία 

Ῥετοριίας, 4) αἰίενα Ρ]απία  πΙμα]ο ἀῑΠεγί.. ΑΥΡΟΣ αιδβίθ- 

ης ατΏου. ππεπίο ἀερτομεπά ας, π]μΙ] αἲ  αἰίεγα ἀι[μάεί 

αγροια. ἨΝιαι 616ο ΠΙΠΙπιαε [απί , απΙπια]1ς ἀιΠετεπί]ας 

νο]α[]]ε, Ρεἀείίε, παϊαεί]ε, αᾳαί]ε, {ειτετε εἰ αξτειίη, 

αι! πιογία]εα οἱ Ἱππιογία]ε απί ταῖοπα]ε εἰ Ιγγαβοπα]ε απί 

ἀοπιε[ιίοαπι εἰ {ἱνείιο αιῖ πιά πι εἰ αιάακ απί α]ίας 

ουα5 [οηις Πηρα]αο. ΟυΙά Ἰοηρίονί οχα[ἴοπθ ΟΡΙΑ [2 

Φίο Ρἰαπίαγαπι αἰία απἶάεπι ἄγροι ε[ι, αἶία {ναμεχν αἰ]α 

Γρίπα, αἰῖα Ἠεχρα, αἰἷα Γαρ/πίεκ Απ Ρος ϱπ μπι οπι- 

πία αππια]]α φιιθίεης απ]πηα]ία ἀερτεμεια μίας, Ππ]]απα 

Ἰαυεαπί ἀἰ[εγεπίϊαπα, αἰίαπιοα ας Πίνεχ[α5 πάς Τεουθι-- 

{μἱ «ο Ῥγαείες 635 ΠΟΠ ῥραμοᾶς ε[ε απ]πια]ς ἀπεγεπί]ας 

ψεγε αφ α[ῄγπιανεπ! Τα νεγο εί ὧε ΡΙαΠίΙ8; ποη ΕΠΙΗΙ. 

Ρἰαμία α Ρ]απία ἀῑΠετί, αιοά µαεο ααἰάεπι Ππίει αἰας Πί 
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τῶν, τὸ δὲ ἄλογον, οὔτε τὸ πτηνὸν ἢ πεξὸν, οὐδὲ τῶν ἄλ- 
λων τῶν εἰρθημένων οὐδεμία διαφορά. καθάπερ οὐδὲ ζῶον 
ζώου διαφέρει τῷ τὸ μὲν εἶναι θάμνος, τὸ δὲ ἄκανθα, τὸ 

δὲ δένδρον, τὸ δὲ πόα, τὸ δὲ φρύγανον, τὸ δὲ κέδρος, ἀλλ 
ἐν τῷ γένει τῶν φυτών ἢ τοιύτη τομή. αλλὼ καὶ νοση- 
µάτων διαφορᾶς αὐτὸς ὁ «{ὖύκος γράφει παμπόλλας, καίτου 
γε οὐδὲν διαφέρει νόσημα νοσήµατος ᾗ νόσημά ἐστιν, ὥσπερ 
οὐδὲ σύμπτωμα συμµπτώµατος ᾗ σύμπτωμα ἐστιν, ἀλλ ὅμως 
καὶ τὰς τοὐτῶν διαφορὰς ὅὁ 4ύκος ἐπιχειρεῖ γράφειν, ὥσπερ 

γε καὶ τὰς τῆς πλευρίτιδος, ἑκάστου τε [ 565] τῶν ἄλλων 

νοσημάτων. καίτου 7ε πλευρῖτις πλευρίτιδος ᾗ πλευρῖείς 

ἐσιιν οὐδὲν διαφέρει, αλλ ὅμως ἡᾗ μέν τις εἰς τὴν κλεῖν 

ἔχει περαινοµένην τὴν ὀδύνην, ἡᾗ ὃ᾽ εἰς τὸ ὑποχόνδριον. 

οὕτω δὲ καὶ μετα μὲν τοῦ κπεχρώσθαυ τὸ πτύελον  ἡ ἑτέρα 

τῶν πλευριτίδων, ἑτέρα δ᾽ ἐναντία τῇδὲ καλουμένη πρὸς 

ἐνίων ἄπτυστος, ἄλλαι τὲ πολλαὶ διαφοραὶ, καθ ἃς ὑπαλ- 

λάττέσθαυ συμβαίνει καὶ τὴν Ὀεραπείαν. αλλὰ ἐὰν καὶ 

ταἰ]οήα]]ς, Ίῑ]ά γετο Ιχγαοπα]ί; πεῃπο πο νο]αΙ]ῇς Πέ 

ουί Ρεἀεβεῖδ, πε(αε υ]]α ἀεπιαπι αἰαγατα ΡΤΟΠΙΗΠΕΙΒ{ΑΥΗΠΙ 

ἀῑ[εγεπιία, αεπιαάπισάιιπΙ πε(αθ απΊπια] αἲ απΙπια]Ι ἀϊ[-. 

4εε, αιοᾶ Ίος ααϊάεπι {πταίες 4, Π]]ιά νετο [ρίπα, αἰταά 

ΝΕΓΟ 41ΡΟΣΓ,  αμά Ἠεχβα, Ίος ΠαΠταίεςκ, ιά οεάτιδ. 

γεταπι Ἠοο ἵπ Ρ]απίαταπι 5σεηετε Ἠα]αδπιοςί [εοίιῖο . ε[., 

Ου1π΄ εἰίαπι Ίγοις Ῥεγπια]ίας΄ Γου]βΙῖ πιοΥβρογαπα 4Πετει-- 

ας, αἰἶαπΙῇΠ ΠΙΟΥΡΗ5, αά πποτρας ο{ι, α Ππιοτθο π]μα]ο 

ἀιπεναί; απεπιαάπιοάαπι πεπε [πιρίοπια α [Υπιρίοπιαίε, 

αααίεπας [Υππρίοπια εΠ, ἩἨοτιαπι ἵαπεα ἀλεγεπίῖα5 Γ[οχί- 

Ῥετε οοπίεπάϊτ Ίμγοιδ, Ποπ Ῥιευσιλάϊ Πησι]ογαπ]ᾳα 

ΒΊΙΟΓΗΠ1 ἨΙΟΥΡΟΤΗΠΙ, Αἲ νετο Ρ]ευγὶ(] α ΡΙειιπμάε, αιᾶ- 

ἴεπας Ρ]εαγ]15 ε[, πι]]α τε ἀῑΠετί, νεταπιίαπιει παθ- 

ἆαπι αἀα[ααε οἰανίουπ]αιῃ Ρρεγππεαπίοπι ἀο]οτεπι Ἠαβεξ, 11α6-- 

ἆαπι γὙετο αἆ Ἠγροσ]οπάτίαπ, δΦίο εί Ἱπίος Ρ]ευγ]άες 

οι οο]οταίο Γριίο ε[ α]ιετα, αἰίεγα νετο μμῖο οοπ!ίγαγ]α, 

ᾳπαθ α ΠΟΠΠΙ]]16 [ρπίο ναοια γΥοσαίας, αἱαε(αθ πημ]ίας 

Γαπί ἀιΠεγεπίῖαε, απἶρας εἰίαπι οὐταἰίοποτα ἸππαμίαχΙ 6ΟΙΠ-- 
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ταύτας. τών πυρειῶν αὐτῶν τὰς διάφορὰς ὁ {ύκος ἐκδιδά-- 

σχειν πειρᾶται. καίτου εἴτν κατὰ πλεονεξίαν Βερμασίας ἡᾗ 
γένεσις αὐτοῖς ἐστιν, ἐεἴτε κατὼ τὸ δακνώδες τῆς ποιότητος, 

οὐδεμία γενήσεται διαφορὰ πυρετοῦ πρὸς πυρετὸν ᾗ πυρε- 

τύς ἐστιν. οὕτως οὖν ἀπαίδευτον. ἐρωτᾷ λόγον ὁ .Ίύνος, 
ὥστε οὐκ αἰσθάνεταυ τὰς τέχνας ἁπάσας ἀναιρών. ἓν γάρ 

του τῇ γνώσει τῶν διαφορών ἑκάστου τῶν ὄνιων αἱ τέχναυ 

συνίστανταυ. καὶ τοῦτο ἐπὶ πλεῖστον μὲν κάν τῷ Φιλήβῳ 

διῆλθεν ὁ Πλάτων ευθὺς ἐν αρχῇ τοῦ συγγθάµµατος" ἐφύ- 
λαξε ὃ᾽ αὐτοῦ τὴν γνώµην' -4ρισιοτέλης καὶ Θεύφραστος, 

Ἀριίσιππός τὸ καὶ «Πν]σίθευς καὶ ουδεὶς ὅστις οὐ διηλθεν 

ἐν τῷ περὶ τέχνης γράμµματυ τὸν αὐτὸν λόγον. ἔστι δ᾽ 

μὲν πρώτη ῥῆσις ὑπὲρ τῆς κατα τὰς τέχνας συστάσεως τοῦ 

ΤΙλάτωνος εἰρημένον τοιάδε. «Σωκράτης. φωνὴ μὲν ἡμῖν 

ἐστί που µία δια τοῦ ᾿στύματος ἰοῦσα καὶ ἄπείρος αὖ πλή- 

Φει πάντων τὲ καὶ ἑκάστου. ΙΠΙρώταρχος. τί µήν; «ω- 
κράτης. καὶ οὐδὲν ἑτέρων γε τούτων ἐσμέν πω σοφοὶ, οὔθ᾽ 
ὅτι τὸ ἄπειρον αὐτῆς ἴσμεν οὔθ' ὕτο τὸ ἓν, αλλ ὅτι πύσα 

μπαῖς ΟπΙπ Ίππο αἱ Ίνα οἳ Γεργίαπι 1ρ[αγαπι ἀΠεγεπ [ας 

πο εἆοεετε Γγοις η ία. Ὁμαπιαιπαπι Υεγο [ινε 1]ῖ5 ο 

οα]ογί6 εχ[ιρεγαηίίαπα. νε οὗ φπαλίαἰῖς πιοτάαοΙίαίειι ΟΥ 

-Ίπς εΠ, Γερτίς ἵαπιεα ου {ερτα, πα {Γεμτίς εΒ, πα]]α 

οοπβ ατα ἀιῃεγεπί]αι Ὁμαρτγορίες 1πεγια]ίαπι ἁἆςθο τα- 

{1οποπῃ. ροτᾳα]π]ί Ώγειδ αἱ ποπ Γεηίῖαί [ε ατγίεβδ απῖνεγ[αθ 

εγετίοετο. ' Ἱπ ἀῑΠετοπιίαταπι Πημίάσαι. γαὶ οι]Ιδοππ(1θ 

εοσπίοπο ατίεδ οοπ[λμαπίασ, Ἰάᾳπε ῬΡ]αΐο ἵπ ΡΗΙΙεΡο 

Παἰῖπι 1Π]ῖο ΠΡτί οορῖο[ε ἀεγαϊει {ρβδαπε  Γεπίςπίῖαπα 

Ατιοίειες, ΤΠεορ]ιταίίας, Ομνγβρριας εἰ Μπεβίμειις. [ετνα-- 

χυπῖ; ο πη]]ας ε[ι απὶ 1π ορεΓε 49 ατίο εαπάεπι ποπ Ία- 

Ῥπεν]ί ΟΓΑΙΙΟΠΕΙΙ. ΄ Αἲ Υεντρα Ρτῖπια ΡΙαϊἰοπῖς ἆε αγίῖαπι 

οοπ/[Ημίῖοπε Ρρτοβϊία [απί Ἠι]αδπιος1. δοσταϊεν. Νοκ Ργο-- 

{εοίο ποβρῖς πιπα ε[ Ύαθ οἵε ρτοᾶί 4ο Ἱπ[ηϊία τατί[αβ 

πα] αἆ1ης ἵππι οπιπῖ σπα ἔαπα απ]αδ ο]άδᾳαο, ᾖγοϊαγε[ςν 

Οιάπά Ἱ. δοεταῖες. Δίᾳαο ΠογΙπα πειίτο [αριεπίες Γαπ1ᾳς, 

ηεαιε ιο Ἱπβμίίαπα 1 ας Γοἴαπι1δ, πε(αε αποᾶ αΠάπ, 

«Πε οἱ αιιοῖ εἰ αιια]ία οα Ππῖ ΠΟΥΕΓΙΠΙΦ, Ἠοο εἴι αποά 

6ΛΙΕΝῦ8 ΤΟΝ. ΧΥΙΙΤΟ ο 
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τέ ἐστι καὶ ὁποῖα, τοῦτ ἐστι τὸ γραμματικὸν ἕκαστον ποιοῦν 
ἡμῶν; Ιρώταρχος. ἀληθέσιατα. «Σωκράτης. καὶ μὴν καὶ 

τὸν μουσικὸν, ὃ τυγχάνει ποιοῦν, τοῦτ ἔστι ταὐτόν. Πρώ- 

ταρχος. πῶς; «Σωκράτης. φωνὴ μέν που τὸ κατ ἐκείνην 

τὴν τέχνην ἐστὶ µία μὲν αὐτῃ. ΙΙρώταρχος. πῶς δὲ οὔ; 

Σωκράτης. δύο δὲ θῶμεν βαρὺ καὶ ὀξὺ καὶ τρίτονον ὁμό- 

τονον, ἢ πῶς; ἸΠρώταρχος. οὕτως. «Σωκράτης. ἆλλ οὕπω 

σοφὀς ἂν εἴης τὴν μουσικὴν εἶδως ταῦτα µύνα, μὴ ̓ εἰδὼς 

δὲ, ὥς γε ἔπος εἰπεῖν, εἰς ταῦτα οὐδενὸς ἄξιος ἔσῃ. ΤΙρω- 

ταρχοο. οὐ γὰρ οὖν. «Σωκράτης. αλλ ὦ φίλε ἐπειδὰν λά- 

βης τά τε διαστήματα ὁπύσα ἐστὶ τὸν ἀριθμὸν τῆς φωνῆς, 

ὀξύτητός τε περὶ καὶ βαρύτητος καὶ ὁποῖα καὶ τοὺς ὕροες 

τῶν διαστημάτων καὶ τὸ ἐκ τούτων ὕσα συστήµατά γέγονεν, 

ἃ κατιδόντες οἳ πρόσθεν παρέδοσαν ἡμῖν 1οῖς ἐπομέγοις 
ἐκείνοις καλεῖν αὐτὰ ἁρμονίας, ἓν τὲ ταῖς κινήσεσιν αὖ τοῦ 

σώματος ἕιέρα τοιαῦτα ἐνόντα πάθη γιγιόμενα, ἃ δι 
ἀριθμῶν µετρηθέντα, δεῖν αὐτά φησι ῥυὸ- (953) μοὺς καὶ 

ποβτιπι ΠΠΏπι(πεπιπθ σγαπιΠιαξἰουπι ε[ῃοῖαί, ᾖἢγοίατοἑς. 
γετι[ήπια,. δοεταίεὈ. Αἴφαε Ίαπι εἰῖαπι ααοά πιαΠεπαι εΠῇ- 

οετο εοπἰ]ηπραί, Ίοο ἀρίαπι εΠ, «Ῥγτοιαγοεβμς. Ὁποπιοάο Ἡ 

δοεταϊεσ. οκ απἶάεπι εἰ αιιοαά 1]]απι αγίεπι [ρεοίαί, ἵπ 

οα Ίιπα ε[Π,. ᾖ}τοιατελιμς. Οπϊάπι ὁ δοοταίες. ΕΟΠαΠΙΙΒ αἰἰ- 

ἴεπι ἆπο, Ρτανε εἰ αομίαπι, ἃο {ετγίῖαπι αεηαἹοπασι αὐϊ 

ᾳμοπιοᾶοἳ ᾖγούαγε]με, ία. «Δοεγαέες. Νοπάππι ἴδπιεΠ 

χηπῄσαε Ῥρεγ]ίας {ιετῖς, ΠΠ Ίαες [ο]α πονετῖς. ΝΙΠ πονετῖς, 

ηΐ οετίο ΥΕεΓΡο ἀἶσαπι, αἆ αεο π]]ας Ρρτε Εαἴαγας ϱ8. 

Εγοϊατεβις. ΝΟΠ [αη8ς. «δοσγαϊες. Ύεταπις ο απιῖσε, «παπα 
νοουπι 1ΠΙΕΓΥ4Ι]α ρετοερετῖδ, αιιοί [πὶ ΠΠΠετο, ἁποά αἆ 

οομΗῖ εἰ ταν] {οπί ταίΙοπες [ρεοῖαί εἰ απα]ία ΠεΟΠοΏ Ἱπ- 

Τεγνα]]ογυπα ΤεγπιΙπον εἰ ᾳπαεοιπᾳᾶε οοᾶριιεηίαίΊοπες ες 

Ἡ]ς {αοΐας {αετῖπε, αἴιαε απὶ απίε ηο ΓµεγΓε ϱυΠη Ρθγ[ρε- 

κἱ[οπί, πονῖ Ῥοβεγί [ας 11ο [εαια!1ς 1Υαάϊάεγαπ! Τρία - 

αε Ἰιανπιοπίας αρρε]]ατῖ νο]αεταπί. Αί ταγΓάΠΙ 1Π ΟΟΤΡΟ-- 

ΥΙ6 πιοβοπῖραςθ αἶίας Ἠα]αςπιοάϊ Ιπε[ε ας Πετὶ αΏασβῖοπεΒ 

ἀοοπεγιΕ, ᾳπαθ πηιηεχίς ἀεπιεη[ας 1ρ[86 ΥΥ(Ἠπιος αο πιείγα 
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᾿ µέτρα ἐπονομόξειν καὶ ἅμα ἐννοεῖν, ὡς οὕτω δεῖ περὶ παν- 
᾿ τὸς ἐνὸρ πολλῶν σκοπεῖν. ὅταν γὼρ αὐτῷ ταῦτά τε λάβης 
οὕτως, τότε ἐγένου σοφός. ὅταν ὃ᾽ ἄλλων τῶν ὄνιων 
ὁτιοῦν. ταύτη σἠοπούμενος ἕλης, οὕτως ἔμφρων περὶ τούτου 

έγονας. Ίρκει μὲν οὖν καὶ ταῦτα παρα Ἰ]λώιωνος ἀκοῦσαι 
 χοῖς έχουσι νοῦν ἀκροαταῖς: εἰς ἔνδειξιν ἁπασῶν τεχνῶν 
συστάσεως. οὗ γὰρ οἷόν τε γενέσθαι τεχνικὸν οὐδὲ περὶ 
ἑνὸς ἄνευ τοῦ γνῶναι τὼς αὐτῶν διαφορὼς, ἀλλ οὐδὲν χεῖ- 
ϱον ὥσπερ ὁ Πλάτων αὐτὸς οὐκ ἠρκέσθη τῷ κέφαλαίῳ τῷ 
λόγῳ µόνῳ, παραδείγματα δὲ σαφηνείας ἔνεκεν προσέθηκε, 
τὴν γραμμάτικήν τε καὶ μουσικὴν, οὕτως καὶ ἡμᾶς ἓν ἔτι 
προσθεῖναε παράδειγµα, τέχνης μὲν 7θαφικῆς, ὕλης δ᾽ 
[561] ὑποκειμένης αὐτῇ Χρωμάτων. ᾖἔξεστι γὰρ δήπου 
λέγειν κάνταῦθα τὸ χρώμα τοῦ χρώματος, ᾗ χρὼμά ἐστιν, 
οὐδὲν διαφέρει, καὶ κατὰ τοῦτ ἀναιρεῖν ἁπάσας τὼς ἐν αὖ- 
τοῖς διαφορὰς, ὕπερ ἀμέλει καὶ ὁ Πλώιων αὐτὸς ἐν αρχῇ 
τοῦ Φιλήβου διδήλωκε. διαιρουμένῳ γὰρ τῷ «Σωκράτει τας 
ἠἸδονὰς, ὁ διαλεγόµενος οὐ συνεχώρευ διαφέρειν ἀλλήλων 

ποπη]ηατὶ νο]αεγαπί Ππιι]απε Ππβήίποταπί αἱ ἃς αποσπῃ- 
4πε Ἠπο εἰ πι] εαπάεπι ταϊίοηεπι ΙΠΙΓΕΤΙΠς. ουππι 
επ Ἱία Ἴαεο ἀρία ρετεερετῖς, απο [αρίεπς ενα ΠΒ, αααπι-- 
απ αἰτιιὰ απ]άφιιαπι Θογάπ1 146 αἆ τοῦ ΠἨι]αδαιοβ] Ρετίῖ- 
επί, Ίος πιοάο οοπβἀετανετίς, Ἱία 1π Π]]]ς Ρταάεπ6 41πο-- 
6 εναζῖε,  Αί [απε φαἴάέπι πιεηεῖ αιἀἰογίρις [αεὶς Ίος 

αεταί εκ Ῥ]αΐοπε αια][]ο Ῥχο αγία απῖψθγ[αταπι ο0µ-. 
Πο 1οπ1ς ΙπάΙσαίΙοπς, Νο επίη ἁαίατ αθαεπη τεῖ απῖμ5 
τΗΠεει ἐναφετα, ΠΙβ Ίρβις ἀἰΠετεπ[ίας σα]]ι1οΓῖΕ, γεταπι 
οπ αὖς το Γαεγίί, «πεηαζππο απι 1ρ[ε Ρἱαΐο ποπ [ο]α.οτα- 
Ἰοπῖς Γαπιηνα οοηίεπίας ρεν[ρίοι{αἰΐς δτα[ῖα σταπηπια[ἶσας 
ο πιπ[]οες εχεπιρ]α αἀάϊα[ί, [ο πο ᾳμοα6 ππιπι τατίας 
Χεπιρ]απι ατιῖ ρἱοίοτῖαε αἀ]ίσετε οροτίαί; [6ὰ οι] ΓιιῬ]εοία 
οἱογη πιαϊοτία ΠΕ. ας οηίπι Ἠϊο 6Π ἀἰορπᾶί σοΙογεπι 8 
οἼοια Ύπα σο]ον ε[ὶ πῖμ]]ο ἀῑοιτα, Ρτοιπάέφαο απῖνοτ[ας 
οσαπι ἀλ]εγεπ[ῖας [ο]]επᾶας ε[ε; αποά [αη6 εἰίαπι Ῥ]αΐο 

Τρ[ο 1π ΕΙΗΊεΡο Ῥετ Ιπίῆα ἀεο]ατανῖί, . Φουναῖὶ Πα υϊάεπι 
οἹυρίαίες ἀἰ[ήπριεπί1, ααὶ οὔπι α]οφπεδαίαχ, αμαπι {ρ[ας 

ος 
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Εα. Οµα5ἱ. ΤΧ. [364.] Ἐὰ. Βαῇ, Υ. (223.). 
ἁπάσας αὐτὰς, καθόσον εἰσὶν ἠδοναὶ, φάσκων ὁμοιοιάταφ 

αὐτὰς ὑπάρχειν, ἀλλ ὅ γε Σωκράτης ἀπαντῷ τῷ λύγῳ τῷδε. | 

καὶ γὰρ χρώμα, ὦ δαιμόνιξ, χρώματι κατά γε αὐτὸ τοῦτο 

οὐδὲν διοίσει, τῷ χρῶμα εἶναι τὸ πᾶν. τό γε μὴν μέλαν 

τῷ λευκῷ πάντες Ἰγινώσκομεν ὡς πρὸς τῷ διάφορον εἶναν 

καὶ ἐναντιώτατον ὂν τυγχάνει. καὶ δὴ καὶ σχῆμα σχήματί, 

κατὰ ταὐτὸν γένει μέν ἐστι πᾶν ἕν. τὰ δὲ µέρη τοῖς µέρε- 

σιν αὐτοῦ τὰ μὲν ἐναντιώτατα αἀλλήλοις, τὰ δὲ διαφορό- 

τητα ἔχοντα μυρίαν που τυγχάνει. καὶ πολλὼ ἕτερα οὕτως. 

ἔχοντα εὑρήσομένν ὥστε τούτῳ }ὲ τῷ λόγῳ μὴ πίστευε τῷ. 

πάντα τὼ ἐναντιώτατα ἓν ποιοῦντι. αὕτη μὲν ἡ περὶ χρω- 

µάτων τε καὶ σχημάτων ῥῆσιο. ἡ δὲ περὶ τῶν ἡδονῶν δε". 

ἠδεσθαι μέν φαμὲν τὸν ἀκολασταίνοντα, ἤδεσθαι δὲ καὶ τὸν 

σωφρονοῦντα αὐτῷ τῷ σωφρονεῖν, ἤδεσθαι ὃ αὖ καὶ τὸν. 

ἀνοηταίνοντα καὶ ἀνοήτων δοξῶν καὶ ἐλπίδων μεστὸν, ᾖδὲ- 

| 
[ 

γο]αρίαίες οπ1ηο9 Ἱπίες [8 ἀϊ[οτερατο ποπ οοποεᾶεγεῖ, αμ-- 

ἵεπας νο]αρίαῖεο Γαπί, Ἰ]]45ᾳἳο βπιι]]ῖπιας είΤε ἀϊσοετεί; αἲ 

Π]Ιί Ἰί[οο νειρῖς οσουτσῖέ Ῥοοχαίε. Εἰεπῖπι ΄οοἷος, ο ᾱἷ-. 

νίπο, α ο0Ἴοτο πμ] Ίαο Γρία. ταίϊοπο ἀῑῃετί, απαἴεΠΠΒ 

εοἶος οπιπῖπο εβ; αἲ πίρταπι «οἱογεαι ΟΠΊΠΕΡ ΠΟΥΙΠΙΙΒΗ΄ 

Ριαείετᾳααπι ααοά αἳ αἶρο ἀῑῑεταί, ε[ζε «ποαιιο ΙΙ πιᾶ- 

πῖπιε οοπἰταπίαπι. Ου1Π εἴἶαπι Ώσατα αι]άεπι οἴιπα αἰῖα 

Ώρυτα [οουπάππι Ίάεπι βεΠεΓε Ρίαπα ππαπι εβ; ἀἐρβις {4- 

π1οι Ρατῖε οι ΡατΗΡα8 οο]]αίας, Ρραχί1πι αἰῖας αἰῖς πιᾶ- 

πἱπιῖς Γωπέ οοπίτατίαθ, Ῥαγίίπι Ἱπβη]ία απαάαιι ἀἰβεγοπιῖε: 

ἁμίος {6 ἀῑ[μάεπε οἱ τε Ρ]ετᾶδᾳαε Ἠοο πιοᾷο εοπιραγαίαὲ 

οοπΙρεΣΙΕΠΙΗ5. Όματο ποῖῖ Πάεπι αἀμίρεγε Ἠαῖο ταίΙοῃ; 

ᾳπαε ε[βοῖέ τε Ἱπίετ [9 οοπίτατία5 ἨΠΙΠΑ ε[ε, Τρία απἵ- 

Ίεπι Πί ο οο]οτίρις αο Ώριγί ογαίϊο; 41ῑάθ Υετο ἆ6, Υο: 

Ἱπρίαίδας Ίαεο εἴῖ. Ὑο]αρίαίε απἰάεπι α[βοί ἀῑείπιας 1η- 

επιρεταπίεπι, ἴεπιρεταπίεπαι αποἙαό νο]αρίαϊο α[ῆοί Ίιοι. 

1ρίο αποά ἴεπιρεγαπίος ραΐ,. Ἐί νετο εἴίαπιπαπι νο]αρίαῖε 

οὐ]εσίατί ἀῑοϊπιας 11[4Π1ΕΠἴεα, 8ο 1η[αμῖ ορϊπ]οπῖρις [ρο: 

απο [οαίεπίεπη. Φεὰ εἰ Ῥτιάεπίες αδεηίεπι «ο Τρίο ααος 

Ρτπάεηίες εραῖ νο]πρίαίεπα Ῥεχοίρετε. Δί4πε { αιῖθ μαι 

ἡ 

{ 



Γ44ΠΝΟΣ ΠΡΟΣ «4ΤΚΟΝ ΕΒΙΡΑΙΟΝ. 0/3 
ο Εὰ, παν. ΙΧ. [264. 1 Εὰ. Βα[. τν, (952 ») 
΄.σθαι ὃ᾽ αὖ καὶ τὸν φρονοῦντα αὐτῷ τῷ μας καὶ τού- 

Ὅ των τῶν ἠδονῶν ἑκατέρας πῶς ἄν τις ὁμοίας ἀλλήλαις εἶναυ 

λέγων οὐκ ἂν ἀνόητος φαίνοις ἂν ἐνδίκως»; ὥσπερ δὲ τῶν 

:αᾖδονῶν τὰς διαφορὰς ὁ Πλάτων ἐν μὲν τῇδε τῇ ῥήσευ διὰ 

᾿βθαχέων ἐνεδέίξατο, καθ ὕλον δὲ τὸ βιβλίον ἐπὶ πλειον 
΄διῇλθεν, οὕτως τῶν τεχνῶν ἐν δυοῖν βιβλίον τῷ «Σοφιστῆῇ 

πε καὶ Πολιτικῷ. ἂἆρ οὖν ἐπιστημῶν μὲν καὶ ἡἠδονῶν εἰσι 
 διαφοραὶ πολλαὶ καὶ χρωμάτων καὶ σχημάτων καὶ τῶν ἐν 

ταῖς φωναῖς τόνων, ὡδαύτως δὲ καὶ Πλικιῶν καὶ ὠωρῶν καὶ 

| χωρῶν καὶ νόσων, ἁπάντων τὸ τῶν ἄλλων, ἐν μόνοι δὲ 

Γποῖς Θερμοῖς του γὲ οὐκ εἰσὶν ὅλως ἢ ἀδύνατος γιγνώ- 

σκεσθαι τοῖς ἀνθρώποις; καὶ μὴν ὃ γὲ τοῦ -«Ίύκου λόγος 

ἀναιρεῖ τοῦ Θερμοῦ τὼς διαφορὼς, ὡς Οἴεται μὲν αυτοῦ µό- 

νου, κατὼ δὲ τὴν ἀλήθειαν, ἅμα τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, εἴ γε ἡ 

». 

” ΄ , ε ἃ 3 Π / 

τοῦ λόγου δύναµις ὁμοίως ανιεπεκτείνασθαι δύναται. κα 

γὰρ δὴ καἀπὶ τῶν ὑγρῶν αὐτῶν ἐφεξῆς ἐρῶ τάδε, μηδὲ 
” , 3 / , ’ ς / Δ " Ν 

ταῦτα διαφέρειν αλλήλων λέγων, καθόσον ὠγρά. το δὲ δή 

µέγιστον αὐτοῦ τῶν ἁμαρτημάτων, ὅευ καὶ τὰς τέχνας ἅπα- 

πίγαδφιε γο]αρίαίες Ἱπίετ [ο εΠε Ππιῖ]ες αΏμγπιαίέ, παπι 
πηετῖίο Ἱηπίαπας ἀεε]αταδιίαν Ουεπιαάπιοάμπι απίεπι νο- 

Ἱαρίαίυπι ἀπΠεγεπί]ας πο αι]άεπι 1 οταίῖοπε ραιμοῖς Ρ]αΐο 

ἀεπιοηβταν]έ,. Ῥ]εη]ιδ γεγο ϱαθ ρεγ υπὶνεγ[απι Ἠβεαπι εχ-- 

Ῥο[α1ξ, {1ο ανΏωπι ἆπορας 1 Ἠδγίς, Ῥορ][ία εἰ Ρο]οο, 

ἀἰΠετεπίας εχρ]οιήε. Ίωαπι ἰρίας [οἰεπίίαταπη εἰ νο]υρία- 

| ἴωπι ἀπεγεπίϊαε πιι]]αε [απε, πξ εἳ οοἱοταπι εἰ Πραταταπα 

᾿ αυἴαιο γοοίρας Ἱη[απῖ Ίοποταπ. Ἐοάεπι Ὑετο Πποάο εἴ 

| Φεἰαίπη, {επιρε[ίαίαπι ΔΠἨ1 ΤΕΡΙΟΠΙΠΙ ΙΠΟΥΡΟΣΙΠΙ θείετο- 

| ΤΗΠΙ(ΠΕ ΟΠΙΠΙΠΠΙ. ΑΠ Υετο [0118 οα]Ιά]δ πι]]αθ οπιΠΙπο 

{απί απἲ Ἠαεο αὓ Ποπιϊηῖρας οοσπο[οῖ πειειπῖὸ ΑἰίαπιεΠ 

/ Ίαεο ΤΥοὶ ταίο, μυ ἀρίε φαἶάεπι αγρῃγαίας,- Γεά τενεγα 

| εἰἶαπι τεταπι αἰίάγαπι οπιπῖμπι ἁΠεγεηίϊίας Το]1{, {Π 1ρβας 

ταἱ1οΠ16 ΥΙΓΟΦ εοἀεπι πιοάο Ρρογίεμαϊ ααεαπί. Εἰεπῖπι εἲ- 

4ειι [απο ἆε Ἰπι]ᾶ]θ {ρ[ῖς ἀείποερς ἀῑρᾶπι, Ίβ8εο ΠΙΠΙΙΓΙΠΗ 

Ίπιει [α, απαϊεπας Ἱαπιίάα Γαπτ, ποια ἀἱῇογτο. Αί νετο 
ΕΓΓΟΤΗΙΗ 1ρῇ115 ππακίπιας εΠ, αμοά ατίες εἴἶαπι απ]γογ[α5 1 

ὃ 
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Εὰ. Οµατε. ΙΧ. [364. 365.] Εὰ. Βαΐ, Υ. (332.). 
σας ἀναιρεῖ ιὴν σύστασιν ἐχούσας ἔν ταῖς τῶν εἰδῶν δια- 

φοραῖς. ὁὃ μὲν οὖν Πλάιων ἐν κεφαλαίῳ γε προειπὼν ὑπὲρ 
τῆς τῶν τεχνών συστάσέως, ἐπὶ παραδεἰγματός τε διηλθε 

τὸν λύγον, ἐπιδεικνὲς ὅπως ἡᾗ γθαμματικὴ συνέστη τέχνη, 

ἠνωσθείσης τῆς ἐν ταῖς φωναῖς θιαφορᾶς. ὁ δὲ τοῦ «4ὐύ- 

κου λόγος ἀναιρεῖ δηλονότι καὶ ταύτην τὴν τέχνην καὶ τὴν 

μουσικὴν ὁμοίως αὐτῆ καὶ τὰς αλλὼς ἁπάσας, αξιῶν τὸ ᾗ 

νενύητα:, τὸ δὲ τι μίαν ἔχειν ἓν αὐτῷ διαφοράν.  θέασαι 
γοῦν ὅπως ἀναιρήσὲυ πρώτην μὲν τὴν πὲρὶ τὰ γράμματα 

τέχνην ὁ λόγος αὐτοῦ, μετὰ δὲ ταῦτα καὶ τας ἄλλας ἁπά-- 

σας. δοκεῖ µου ἀδύνατον καὶ ἀμήχανον εἶναι τὴν φωνὴν 

ταύτην γε σκοποῦντι ᾗ νενόηται, κατ αὐτὴν λέγω τὴν ἐκ- 

σώνησιν, πρὸς ἑτέραν ἂν φωνὴν παραλλαγὴν ἔχειν, κατά 

τινα ἰδιότητα παραλλάττουσαν κατὰ ποιό- [265] τητα ἐν 

τῇ ἐκφωνήσει κειµένην. οὗτος ὃὁ λόγος αὐτός ἐστι πάντῃ 

τοῦ κατὰ τὴν ἀρχὴν γεγραµµένου τῆς ῥήσεως τῷ «{ύκῳ καὶ 

ὃν αὐιῶν γὲ περαίνεται τῶν ἐκείνου ῥήμάτων ἁπάντεων 

ἑνὸς μόνου τοῦ κατὰ τὸ θερμὸν ὀνόματος εἰς τὸ τῆς φωνῆς 

Γρεείοτιπι ἀἰΠετεπιῖς Για οομβΗαήοπεπι οοπ{εφπῖαΒ 

ενεγία!. Αο οετἰε Ρἰαΐο απ απ Γαπαπιαῖπι ρτῖας 4θ αγία 

οοπ/[11α11ομε ἀλ[Γεγι][εί, εκεπιρἰο ταοπεπι ορεγωπι ἆαπὰ 

ἀεπιοπ/[ιγαν1ί 4ἀοπιοάο οορι]1θ νοσπι ἀ1Πετεμ {115 αὖ5 6γαπῃ-- 

πηαῖῖοα οοπβ μία Πἲ, Αἱ Γγοῖ ταῖῖο ἴαπι απο πΙπῖγαπι 

ΑΤίεΠΙ {απ ρεγαἙφπε ππωῄσαπα εἰ οείεγαδ ΟΠΊΠΕς Το]11, ἀάπα 

νοοῖς. Ἠ]α5, «απαίεηιδ Ἰοο αἰηαιά ἀπίεΠΙρίας, απ]σαπι 

οεπ[εῖ ε[[ε ἀῑπεγεηίϊαπι. ἸΙπίπετο ἸΙθιίατ, οφιαοποζο Τγοῖ 

ταΙ1ο ΡΓΙΠΙΗΠΙ εαπΙ απαθ 1π Πτεγί νεχ[αίατ ατίεπι, ἀεῖιάε 

εἰἶαπι οείεγᾶς ΟΠΊΠΕΦ ενετιαί, Ἐ[ετί ποἩ Ρο[ε απἲ ῥρεΓ- 

ογάµαπα ε[Τε πι] μῖ νΙἀείας, νοσεπι Ὠαπο, απαίεηας 1Π{ε]]-- 

σιίασ, οοπΠάεταμίϊ ουαπι α]ίεγα νουε {εεππάμπα 1ρίαπι Ρτο- 

ππηοϊαἴοηεπα ἀἱοο, ἀῑΠεγεπίῖαπι Ἠαβεγτο Ρτορι]εἰαίε α1ΙΔ-- 

ἆαπι Ἱπιωιίαπίεπι, αμα]ίαίε ν]άε]ίοεί 4παε ἵπ Ρργοηηο]ᾶ- 

ΏἼοπε ΡοπΗχ. Ἠαεο τα[ῖο Ρτοσ/[ας αρία ε[ὶ 4παε Ρεν Ἱπῆ]α 

οταἰοπῖς [ονρία Ἱεσίίας, 1ἶδᾳπε 1ρῇς 1]]ῆας νειρί οπιηῖρς 

αρ[ο]να{ὰσ, ππῖοο [οἱο ποπιΏθ οθ]]άϊὶ 1π νοοῖ γουβρα]απα 

νο 
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Ἐά. Οπασε, ΙΧ. [ᾳ65.] Εά. Βα[, Ῥ. (889.) 
µεταβεβλημένου, ὧὦστ εἴπερ ἐκεῖνος ὑγιῆς, καὶ οὗτος" ἀλλὰ 
μὴν οὐχ ὑγιὴς οὗτος, ὧστ οὐδ᾽ ἐκεῖνς, εἰ µή τι ἄρα 

φνοµέζουσιν οἳ τὰ τοῦ «4ύκου φρονοῦντες οὔτε τὴν ε φωνὴν 
ἑτέραν εἶναι τῆς ο, διαφέρειν δὲ τὴν ο τῆς ω. εἰ δὲ καὶ 

ταύτας ἑτέρας ἀλλήλων ὁμολογήσομεν εἶναι καὶ πρὸς ταῦτα 

καὶ τὴν α καὶ τὴν ὁ καὶ τὴν υ. καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων 

γραμμάτων, αὗταυ μὲν ἔσονταιυ τέτταρες ἐπὶ ταῖς εἴκοσιν. 
1 γνοῦσα ὃ᾽ αὐτῶν τὴν διαφορὰν τέχνη γθαμματικὴ, κα- 

Θάπερ γε καὶ μουσικὴ τέχνη περὶ τὴν ἓν ταῖς φωναῖς ὀξύ- 

τητα καὶ βαρύτητα, καίτου καὶ ταύτας οὐδὲν ἧττον ὁ τοῦ 

«Ιύκου λόγος ἀναιρε.. φωνὴ γὰρ φωνῆς, ᾖ φωνή, διαφέρειν 

οὐδὲν, ἆλλ ὅμως ὁ μὲν τῆς μέσης φθόγγος ὀξύτερος μέν 

ἐστι τόνῳ τῆς λιχανοῦ τῶν µέσων, βαρύτερος δὲ τόνῳ τῆς 

παραµέσης. αὐτῶν ὃ᾽ ἐκείνων πάλιν ὁ μὲν τῆς λιχανοῦ τῆς 

παρυπάταυ τῶν µέσων ὀξύτερος τόνῳ. ὁ δὲ τῆς παραμέ- 
σης βαρυτέρως ἡμιτόνῳ τῆς τρίτης τῶν διεζευγµένων. εἶτ 

ἐκείνων αὖθις ὀξύτεροί τε καὶ βαρύτερο, κἄπεις ἐκείνων 

αἶθις ἕτεροι, µέχρι ἂν ἐπὶ τὸν ὀξύτατόν τὲ καὶ βαρύτα- 

πιπϊαίο, Όπατο Π Ί]]α ταίῖο να]εαί, Ίαεο ᾳποφιε να]εαῖ. 

Βεά Ἰαεο Ῥτο[εοίο γα]άα ποπ εΒ, Ί]α Ῥτοϊπἆε Ἰπγα]ίάα, 

ΝΙΠ {οτίε αι Εγοί [επίεπ[ϊ αηπαιηῖ ατρ]γεηίαγ ε νο- 

οεπι αὉ ο αἰίεγαπι πεηιε ε[ε, πεηαπε ο αὐ ω ἀῑΠειτε. 

Οιοά Π Ίαν ᾳποφιθ ἀπίεγ ΓΕ ἀῑνετί[α ε[[ε οοποε[[ετίπιας εἴ 

Ῥταείετεα {ππι α ἴππι ὁ ἴμπι ν ἃο οεῖεγᾶς ΟΠΙΠΕΒΘ Ἰΐετας, 

Ίαε οαυῖάεπι εγαΠῖ υρἰπΗ ΦΠΒίΠοτ. Όπμας Υετο ας 1ρ[α- 

χηπι ποντί ἀῑΠετεπίϊαδ, Ρταπιπιαίῖσα ε{, ααεπιαάπιοάσπι εἲ 

πημῄσα εὰ5 πον]ῖ 41;άε 1ΠίεΓ νοοεθ αοιίας εἰ 6τανες [απ 

ἀϊΠεγεηίϊας, εἰῑαπιῃ Ἠα5 πΙμΙ]ο παῖπας Γιγοῖ ἰο]]αί ταίῖοι 

Ύοα επ]πι α νοοε, πα νοκ εί, πὶμ] ἀῑπετί; «απ ἵαπιεπ 

πηεβῖαε οἸιοτάαε {οηα5 Πομαπϊ «οἰογάαο πιεβίατΙπι Τοπο 

βουί]ος ΠΕ, ΡΤΑΥΙΟΓ ΥΕΤΟ ΡᾷΤαΠΙΕ[Ε ἰοπο, Αἲ τατ[απι 1η-- 

ἴεγ [ία Ιο]απϊ ἴοηπ5 Ρρετιρα[Ιίοπο πιεάἵαγαπι αοπἰῖος ε[; 

Ραταπιε[ες νετο ἴοηις ΓεπΙίοπΙο {ετίῖαε ἁἰν][ατιπι ΡΤΑΝΙΟΓ. 

Ηὶς εἰῖαπι ἴππι αεμίῖογες μπι στανίογε», ἀΐημο Ἰῖς αἰἰῖ 

ἀείποορς, «ποιςσᾳαο αἱ αοιι(βμπαπι οπιπίμαι στανΏπιυαι-- 

4 
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Εά. Οµατι,«1Χ. [365.] "Έά, Βαῇ, Υ. (329.) 
τον ἁπάντων ἀφικνώμεθα φθόγγον. ἀλλ ὁ θαυμασιώτατος 
«ἄὐκος οὐκ αἰσθάνεται ταῦτα πάντα αναιρῶν ἐν τῷ λέγειν" 
δοκεῖ µου ἀδένατον καὶ ἀμήχανον εἶναι τὸ Θερμὸν ταῦτά 
γε σκοποῦντι, ᾖ γενύηται, κατ αὐτὴν λέγω τὴν θάλψιν, 

πρὸς ἕτερον αὖθις παραλλαγὴν ἔχειν. καλὸν εἰ μηδὲ χρώμα 

χρώματος, ᾖ χρώμά ἐστι, διαφέρειν εἰπων, αἄναιρεῖ τὴν 
γραφικὴν τέχνην, ἐρυθρόὀν }γέ τι παραθεμένην χρώμα καὶ 

λευκὸν καὶ μέλαν καὶ ξανθὸν, ὅσα τ ἄλλα τοιαῦτα. πολὺ 

γὰρ δήπου πιθανώτερος ὁ λόγος αὐιοῦ καὶ περὶ χρωμάεων 

ἐσεὶν ὁ λεγόμενος, ᾗ νῦν εἴρηται περὶ τοῦ Θερμοῦ᾽ θΘερμὸν 
μὲν γὰρ Θερμοῦ διαλλάττειν φαμὲν, οὐ μὴν ἐναντίου γὲ 

ὑπάρχειν πάντη. χρώμα δὲ χρώματος οὐ διαφέρειν µόνον, 
ἀλλὼ καὶ τὴν φύσιν ἐναντιώτατόν ἔστο τοῦ λευκοῦ τὸ 
μέλαν. 

από Γοπαπι Ῥοιγοηίαπιας, Ὑδγαπι ππασῖπις αἁπιταΡβ]]ίο ΤΥ- 

ους Ἠοη απ]πιαἀφετί {ο Ίαες οπιπία Ἠ][οε γετΏῖς εγετίογε: 

ἵπιρο[[1δί[ε ας ρεγαγάμιπαι ε[]ε παἰ]εί υἰάειμγ εαἰάμπαι Ίνας 

Ταείοπε εοπ/[ιάεγαπεὶ φιια ἐπεε[ἐρίτμγ ἐρ[α ειἶαπι εαἰε[αειίοπε 

6 αἰίεγο εἰἰαπαπμῖα ἀἰνεγ[ιεαίεπι ιαδεγε. Ῥιαεσ]αγηπα ε[ί, 

{ αἱ οοἱογεπη α «996, ια οοἱου ε[ς, ποπ ἀἰ[εττο ᾱἷ- 

66Η, ΡρἱοϊογίαΠα αγίεπι 9 Πιεὰίο ἰο]]αί, ααε τυῦχαπι, αἷ- 

Ῥαπι, πῖρταπα, Παναπ εἳ Ἠα]αςπιοςί αΠοδοαπαιθ οείεγοδ 

οο]ογες Γαρ]θεῖί οοι]ῖδ. Ἐπίπιγετο 4µαε {ρβας ε[ὶ ἆε «ο]ο- 

τῖρας Υ8Ι1Ο, ϱ πα Ύµαο ἆθ οα]ϊάο επιαποϊαίαῦ, Ίοηβε Ρτο- 

Ῥαδί]ιου ε[ι, (ΟαΠάμπι Παι]άεπι α οα]άο ἀῑ[ογερατε ἁ[εῖ- 

της, ἨΟΠ {πο αἱίεγαπῃ α]ιετὶ Ῥτογ[ας οοπἰγαγίαπι ε{[ε, 

ΟοΙογεπι νεγο α οοἶογς ποπ ἀἴπεγγε ἀιιπιίαχαί, νετ 

εἰῖαπο παίητα αἱρο πίδτυπα πιακίπης οοπἰγατίμπα ε[[ο ρτο- 

ΠΙΠΟΙάΠΙΙΒ. 
΄ ι. 
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. 

” - ι] , α- 

λαὶ πὠς ἐγγωρεῖ, φίσειεν- ἂν ὃ .Ίύκος, ἐναντίον εἶναυ 5 Σγχωρὲς φη ᾿ 
”- Π ν 3 «. Π - ” ἡ ν 3 η 

τῷ Ζρωματι καθ 0 νέενθηταυ χρωμα Ον; καὶ αληῦευύσευ γὲ 
’ Δ - 

ναὶ μὰ τοὺς θεοὺς, ὕσον ἐπὶ χρώματος καὶ τὸ γρῶμα µη- 
δὲν ἡἠγούμενος ἕιερον ἑτέρου διαφέρειν, αλλ ὥσπερ τοῦτο 

αληθὲς, οὕτω κἀπεῖνο τὸ λευκὸν τοῦ µέλανος οὐ µόνον δια- 
φέρον, ἀλλὰ καὶ τοσοῦτον διαφέρον, ὧς ἐναντιώτατον εἶναυ. 

καὶ πώς "ἐγχωρεῖ, τάχα φήσουσιν οἱ τὰ τοῦ «{ύκου πρεσ- 
βεύοντες, ἅμα μὲν εἶναι τανὐιὸν, ἅμα δὲ ἐναντιώτατον εἶναι; 

καὶ πῶς τῷ µέλανε λευκόν; οἷς ἡμεῖς ἀποκρινούμεθα τί γ8 

τοσοῦτον, ὡς είπερ οὐκ ἐγχωρεῖ τὸ λευκὸν ἐναντίον τὲ ἅμα 
καὶ ταύτὸν εἶναυ ιῷ µέλανι, τὸ ἔιξρον αὐιοῦ αἱρείσθωσαν. 
ς α Ν σος ’ ν εὶ ’ χ : ὁ μὲν γὼρ Πλάτων οἴεται δυνατὸν εἶναι, καθάπερ γε καὶ 

᾿ Αριστοτέλης καὶ Θεόφραστος, ἕτερον ἑτέρω ταύὐιὸν ὂν τῷ 
; Π 5” ” ω 3 ) ΝΔ 

γένει, τοσαύτην ὅμως ἔχειν [9506] τὴν ἐν εἴδευ διαφορᾶρν 
« 3 ’ 5 ’ σδ 3 3 Ν , 

ως (958) ἐναντιωτατον υπαρχειν. οὗτου ὃ ἓὲέ µῆ νοµί- 
3 Π 3, Δ Π Π 

ζουσιν ἀληθεύειν ἄμφω τὸν λόγον τὸν ἐναργέστερον ἑλέσθω- 

ΙΥ. 

Όσπα εἰῖαπι τα[ῖοπε, ἀῑσεί Ίμγοιδ, Πετῖ Ροῖεβι αἱ οο1ος, 

σπα οο]ος Ππίε]Ησιίαν, οο]οτί Πί οοπἰτατίαςὁ Αἱ νεγίαίεπι 

αι]άεπῃ ρεχ ἆεος ρτο[εβισιι εβ ατρ]ἰγαίι5 οοἱογεπι, ϱ1αΠ-- 

Ίυπ1 αἆ οοἱοτγεπ [ρεοίαῖ, ΔΙεΓΙΙΠΙ αΏ αἱίετο ηϊ]ίο ἀἱΠεγεε, 

γεχυπι απεπιαάπιοάμια 1 νεταπαι εΠ, [ο εἰ 1]]ιά αἰθαπι 

νιἀε[οεί α πῖστο πηοἨ [οἱαπι ἀϊῑνετίαπι ε[ε, Γεὰ εἰῖαπι 

ἰαηίορετε ἀ[μάετε, αἱ ΙΙ Πι οοπίγαγίπι, Όιο ῥρασίο 

εἰίαιι Πετί Ροϊίε[ι, ἀῑοεπί {οτία[ῃ αι Τγεο ῥτίπιας ἱτὶ- 

Ρας, αἱ Παπ] τες εαάειι Πί, Ππιαὶ φποφπε ππακίσηθ 

οοηίταγῖα. ΌΏια ταίΙοπε Πῖρτο αἰθαπῃ εἰ οοπίγαγίαη εἵ 1άετι 

ἁαυιίαν Ἱ ΘΟμῖδις οφωϊάάαπι [αμ πιοπιεπῖ τε[ροπἆεπιῃδ, 

τί, { ποῦ ἀείιχ αἱρααι πῖστο Ππιαὶ εἰ οομἰτατίαπι εἲ 

Ππια] 1άεσι ε[[ε, εογαπι αἰἰεγαίχμπι εἰἶσαπ, ἈΝαπι Ρ]αΐο, 

αιεπιαάπιοάμπι [απε εἰ Αγιβοίε]ες εἰ Τμεορμταβις, Πεςί 

Ροί[ε εσ]βἶπιαί, ααάπι αἰίεταπι αἰιετῖ ἴάεπι ΠΕ 6επετε, ἵαη-- 

πι ἴαΠΙΕΠ ἵπ [ρεοιε ἀῑΠεγεπίίαπι Ἠαβετε, αἱ αἱ πιαχίπιε 

οομίγατῖαπι οχ]]αί. Οιοά 4 αἰχαπιααθ ταἰίομεπι γετᾶτα 
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σαν. ἐνοργεκτεβον δέ ἐστιν, ὅσῳ καὶ πᾶσιν ΑΔ ρώμης όμο- 

λογούμενον, ἐναντίον εἶναι τὸ λευκὸν τῷ µέλανι. καὶ μὴνι 

είπερ ἀληθές ἐστι τοῦτο, νοµίζουσι δὲ αὐτοὶ μὴ ὀύνασθαυν 

τοὺς λόγους ἀμφότέρους αληθεύεσθαε, τόν τε ἐναντίον εἶναι 

σάσκοντα τὸ λευκὺν τῷ µέλανι καὶ τὸν αὐτὸν οὐκ ὀρθώς 

ἐροῖσιν μηδὲν διαφέρειν ἦ χρώμά ἐστιν τὸ λευκὸν τοῦ µέ- 

λανος. ὁ μὲν οὖν ἐν τῷ τοῦ Πλάτωνος γράμματι διαλεγό-- 
µένορ τῷ Σωκράτει, συγγνωστὸς ἦν ἴσως, κωλίων τὸν Σω- 

κράτην διαιρούμενον ἠδονὴν ἡδονῆς διαφορᾷ. οὗ γὰρ ἦν 

που βιβλίον οὐδὲν τοιοῦτο διδάσκων, ὡς ἐγχωρεῖ πολλὰ πολ- 
λοῖς ὄντα τῷ γένει ταυτὰ διαφέρειν ὅμως εἰς τοσοῦτον, ὡς 

ἐναντιώτατον ἀλλήλοις ἰδέαν τε καὶ φύσιν ἔχειν. ἐπεὶ ὃ᾽ 
ὑπὸ Πλάτωνος ὁ Φίληβος ἐγράφη διδάσκων ταάληθὲς, εἰ 

μὲν οὐδ᾽ ὕλως ἀνέγνω τὸ βιβλίον ὁ «4ύκος, ἄγαμαι τῆς 

παιδείας τὸν «{ὐκον. εἰ ὃ᾽ αναγνοὺς οὐκ ἐνόησε, θαυμά- 

ζω τῆς συνέσεως. εἰ δὲ νοῆσας οὐκ ἐπείσθη, µακαρίξω 

τῆς κρἰσέως, ὦ πρὸς τοῦ 4ιὸς ἐρωτᾷ τὶς λόγον οὐδὲ τὰ 

ε[ἴε ποπ οεηΓεἙηῖ, ΠΠΣΠΙΓΕΠΙΟΤΕΠΙ ε]ϊσαπί. Αί ἰαπίο πᾶ- 

π{εβ]μς ε[ι αἰραπι πΠὶστο οοπἰτατίιπι εἴε, οιαπίο α οι- 

οί Ὡοπιῖηῖθας οοποεΒΙίατ. Ας [απε { Ἠοο νεγυπα Πἰ, 1] 

νογο Ἱἰγαπι(αε ταοπεπι Πετὶ ΠΟΠ ῬΡο[ε οεη[εαπί, ἴππα 

Ἰππο α.άε αἰθαπῃ πῖρτο οοπἰτατίαπι ἴππα 1]]απι Ύπαε Ίάεπι 

εἴε Ῥγο[ετί, πεφμᾶᾳααπι τεοίε Γεπίῖαπε, «παπι α]ραπῃ, αᾶ-- 

ἴαπις οοἷου ε{[, α Πίβτο πμ] ἀΠεττε ρταεἀϊσαπί, Επῖπι- 

νετο ααῖ ἴπ Ρ]αἰοπῖ Ἰρχο ουπι Ῥοοταίε ἀῑ[ραϊαξ, {οτία[ῇς 

εταί νεπία ἀϊρπας, ααὐπ βοοσταϊεπι ρεχ νο]αρίαι1 ἀῑΠεγει-- 

ας νοἱυρίαίεπι ἀῑνίάεγε ρτοµ]μεγεί. ἸΝοπάαπι επἶπι Ἰ1ρευ 

τα] Ἠαρεραίας, απἱ Πεν Ῥο[ε ἀοοετεῖ, απμπι πηπ]]ς 

χηυ]ία Πηϊ εαἀεπι ΡεΏεΓε, εᾶ ἴ8πεηπ 6ο πίᾳπε ἀἶΠειτο, 

απο πιαχίπιε οοπἰτασίαπι Ἱπίετ [ο εἰ 1άεαπι εἳ παίπταπα [ος-- 

Παπίατ. Αἱ απμπι ἵπ Ρἰαΐοπε ΡΗΙ1ερις νεγιίαίεπι ἆοσεπβ 

εἀτίας {αοσῖέ, {1 Ἠβγαπα Ἠαπο ποη οπιπίπο Ἱερετῃ, Ίγεαε, 

ῶγοί εγαδΙοπεπι αἀπιῖτοι, {[εὰ {[ί Ιερεγῖῖ πεο Ππίε]]εχενΙ!, 

Ἱηβεηαί ἀεπιῖτοι Γο]]ετίαπα; { νετο ἀπίε]]εκετῖί πεο οο- 

οε[[ετίξ, {ε]ίκ Ῥγαεάῖεο Ἱαάίοίαπ, Ῥτοὶ Γαρίίετ! απῖς ρεί- 
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πρώτα μαθὼν τῆς διαλέκτικῆρ» ἐστι τίς ἂν ἄνθρωπος; Έλλην 

ἑατρὸς ἢἡ γθαμματικὸς ἢ ῥήτωρ ἢ φιλόσοφος 3ἢ ὅλως ὁστισοῦν 

ἄλλος ἀνειποιούμενος λόγων, ὡς οὐκ ἀνέγνω τὸν Πλάτωνος 

Φίληβον; καίτου τί λέγω τὸν Φίληβον; οὐ γὰρ ἐν τούτῳ 
µόνῳ τὸν προκείµένον λόγον Πλάτων ἐδίδαξεν, αλλὰ καὶ δὲ 

ἄλλων πολλῶν ἐπεμνῆσθη βιβλίων, ὧν ἐχρῆν µόνον κἂν ἕν 

γέ τι τὸν Θαυμασιώιατον «4ύκον ἀνὲγνωκέναι, ἀντιποιουμὲ- 
νον λόγων ἐπιστημονικῶν. αἰσχρὸν γὰρ ᾿Ιπποκράτην διελέγ-- 

χειν ἐπιχειροῦντα καὶ λόγους ἐπερωτῶντα πὲραντικοὺς, ὡς 

νομίζει, μηδὲ τὰ πρὠτα Φαίνεσθαυ μὲμαθηκότα τῶν ἐν 

ταῖς φιλοσόφων διατριβαῖςο. αλλὰ νὴ 4ιὰ θαυμαστὸν αὐ- 

τοῦ τὸ περὶ τῶν ὑγρῶν ἐστι παράδειγµα.. καὶ γὰρ τοῦτο 
ῥούλεται, μηδὲν ἀλλήλων διηφέρειν, ἓὲ πάντα ἐστὶν ὑγρῶ, 
καθ᾽ ὃ μέντοι τὰ μὲν ὀξέα, τὰ δὲ σερυφνὰ, τὰ ὃ᾽ ἀλμυρὰ, 
τὼ δὲ γλυκέα, ταύτῃ διαλλάττευ, οὐκ ἀκούει δὲ ἓν τούτοις 

αὐτὸς ἑαυτοῦ. λέγων γὰρ ᾗ διαφέρει τὰ ὑγρὰ κατασκευά- 
ἔειν οἴεται µηδεμίαν ἐν αὐτοῖς εἶναι διαφορᾶν, ἀλλὰ µάτην 

μὲν “πποκράτην διαφορὰν εἰρηκέναι, µάτην δὲ Θεόφραστον ᾿ 

πῖς ἀῑα]εοίῖοος ταζΙπιεπῖῖς Ιπετιάϊίας ταἴοπεπι αααετῖ! ὁ 

Οαῖ Ἡοπιο Όταεοα» ε[ πιεάῖοας, ρταπιπια[ῖοιδ, ΤΗΕΙΟΣ, 

ῬΙ]ο[ορ]ις ααἲ ἀεπίᾳιο απ]γί αἰῑας ταίῖοηες Γοναἰαξαγιις 

Ῥιαιοπῖς ΡμΙ]εῦαπα ποι Ιερείς θεά αι]ά ΡΙΙ]εραπι Ῥτο-- 

{ενοὶ  ἵοπ επἶπι ἵπ Ἠοο [οἱο Ιθχο ργοροβίαιη γα(ἴοπεπα 
ἀοοευῖέ Ρἰαΐο, νεα οἰἶαπι ας 1π πι]116 πηεπιϊπ]ξ, ᾳ119-- 

γαπι υπ [α]ίεπι ορογιεραϊ αἀπιίγαυί]επι γεια Ἱερι[τε, 

ααἱ [οἰεπίίῇβοας ταϊοπες [οτϊαθαίωγ. Τατρε βαπίάεπι εῖ 

επ αμ Ηἱρροογαίεπι ἄγβιετα οοπίεηπά1ῖ ΤαΙΙΟΠΕΣ4Ιε ο0Ἡ- 

οἰαάεπίες. ἀῑ [αι χ]ξ, Ρτουί οεη[εί, Ἶ]]α π]ηῖπια ν]άετὶ ἀῑάϊ-- 

οἴ[[ς 4αε Ρτίπια 1Πίες Ρ]ο[ορ]ος ἱταοίαπίαγ. Ύεναπι ρες 

Ίοτεπι, αἀπηταπάαπι ἱρβιθ ἆε Πηπηϊάἷς εκεπιρ]Ηπα 6ῇὲ, 

Ἐιεηίπι Ίιοο να]ῖ ἑα πΙΙ] Ἱπίες [ο ἀΠειτε, Ύααα οπιπία 

{απῖ Ἠωπηϊίάα, «Ἡα ἴαπιεῃ Ίπεο ἀεῑάα, α]ῑα αοετδα, αἰῖα 

[α][α, αἰία ἀπ]οία, Ίαο ταοπε ἀΠειτα. Ιπ Ἠῖ νετο 1ρία 

{ο ἁρ[απι ποπ οῬαιί, Όπαπι επἶπι πα Ἰαπιϊάα ἀῑΠεταπί 

Ρτο[ετε, ατβιταίας Ἠμ]]απι 1ρῃ8 ΙΠε[ε ἀῑ[Πετεπίίαπα οοπι- 

Ρχοῦα{ῖε, ἴωο {χμ[ίχα Ἡἱρροογαίεπι ἀΠεγεμιῖαια αἰἰ]ΗΤε, 
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ὕλην πραγµατείαν γεγραφέναι περὶ χυλοῦ. καίτοι καὶ αὐτὸ 
τοῦτο τοὔνομα ὃ Ἰυλὸς ὑγροῦ διαφοράν τινα ἐνδείκευτας, 
αλλ ὅμως καϊτοι διαφορά τις οὖσα ὑγροῦ) πάλιν αυτὴν 
τέμνεσθαι πέφυκεν εἰς ἑτέρας διαφοράς. οὐ μὴν Όαυμα- 
στὸν εἰς τοσοῦτον ἀπαιδευσίας κοντα .1ύκον, ὡς νομίζει» 

ἓν ὄξει στύφουσαν εἶναι ποιότητα, τοιαύτην τολμῆσαι πρὸς 

'Ιπποκράτην γράφειν ἀντιλογίαν. τὰ γὼρ οὕτως ἐναργῇ καὶ 

4ιοσκορίδης ὁ ᾿ 4ναζαρβεὺς ἐγίγνωσκεν, οἵ τ) ἄλλοι παντὲς 

οἱ τὰ περὶ ὕλης ὑπομνήματα ράψαντες. ὀνομάξουσι γοῦν 

ἓν ταύταις τὰ μὲν ἁλυκὰ, τὰ δὲ ἀλμυρὰ τὰ δὲ πικρὰ, τὰ 

δὲ γλυκέα, τὸ δὲ αὐστηρὰ, τὰ δὲ σιρυφνῶ, τὼ δὲ στύφοντα, 

τὰ δὲ δριµέα, τὰ δὲ ὀξέα, «4ύκος ὃ᾽ ὁ θαυμασιώτατος 

ἤτου οὐδ᾽ ὅλως γινώσκει διαφέρουσαν ὀξεῖαν ποιότητα στυ- 

ᾳούσης ἢ πεπήρωται τὴν γεῦσεν, ὃς μηδ᾽ ὅλως αἰσθαάνεσθαυ, 

τών ἐν τοῖς χυμοῖς διαφορών. ἔοικεν οὖν ὡς ἀπίου καὶ 
µὲσπίλου καὶ µήλου καὶ κυδωνίου τοῦ [ 367] ὄξους αἰσθα- 

φεσθαε, καίτοι γὲ πάντων ανθρώπων ἔνια μὲν τῶν μήλων 

{ρηῄγα αιπο(πο ΤΠμεορμταβαπι Ππίεργτωπι 4ε [μοεο ΟΡΗ5 

οοπ/[οπΙρ[Τε, Ὁμαπιμβπι γετο 1 Ἱρ[απι Ποπεα [μεομς 

αἰίφααπα Ἠαπςί ἀλΠεγεηίίαπι Ῥταε [8 {ετί, πο ππας 

εἰἶαπι (ααθάαπα ε[ὶ λαιπ]ά1 ἀπεγεπίῖα, 4 ααε τωτ[ας 1Π α]]αδ 

Φμεγεμίίας [εοατί οοη[αεν1!. απ αὐπι]γαοπ]ς ε[ὶ Τγειιπι 

αὐ ἰαπίαπα Ππηρεσήαια αρρα] Πε, αἱ αἀρυτείας αἀ[χίηςε-- 

ἴεπι αοείο Ιπε[ῖο ᾳπαλίαίεπι ἰα]επι(αε αἀγετ[ας Ηἱρροσχα- 

επι αιίαιη ε[ε οοπίχογεγβααι [οπριῖ ομ]ίοετεῖ ἨΗαεο 

επῖπα Πα ἀλ]αοιάα ἔππι Γ1ο[οογ]άες ΑΠαΖάχΡεΙς Ππον]ῖ, {πα 

οεἰετί ΟοΠΙΠε5 απϊ ἆε πιαίεγία πιεᾷῖσὰ οοπηπηεη[ασίος [οχῖ- 

Ῥίετα, 1π φπἴρας αἰία αιϊάθαι [αἰ[α ποπιϊπαπε, αἶία [α]Γα- 

Φίποία, α]ῖα απιαγα, α]ἷα ἀω]οία, αἰία απ[εγα, αἰῖα 4οθεγβα, 

αἰία αἀβτιηρεηίϊῖα, αἰία αογῖα, αἰἷα αοἷἀα, Αἲ επιπεπΗ[-- 

πημς Έγοις αιἲ αοἰάαπι αμα Πϊαίεπι αἲ αὐ[γιπσεπίε ἀἱ[ογε-- 

Ῥαπίεπι ΡΙάΠ6 ηομ αρπο[οῖί αιῖ ἀορταναίο ε[ὶ σαβα, ααῖ 

η] ΡΓοΓΓα5 [άρογπα ἀΤεγεπίίας ρεχοῖρί, Ὑπάείας επῖπι 

μ ΡΥΣΙ» ππε[ρΙ]1, πια] εἳ ογάομ, Ἶἴα αἳ αοείῖ [αροτ ἆε- 

Ρτο]λεπάί, απ ἵαπιοπ οσο Ἰοπηῖπε Ροπιᾶ ΠοπΠα]]ά 
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Εὰ. Όματε, ΙΧ. [267.]. Εά. Βα[. Υ. (338.) 

ὀξέα καλούντων, ἔνια δὲ στύφοιταν γλυκέα δὲ ἄλλα, καθ περ, 

οἶμαι, καὶ ῥοιὰς ὀδείας τε καὶ. στυφούσας καὶ γλυκείας. ἐν 

µέν γε τοῖς οἴνοιο, ᾧ ἀρετὴ κακίας ἀφώρισται, στύψις 

ὀξύτητος, εὐγενεῖς μὲν γὰρ οἱ στύφοντες. ὀξὺς ὃ᾽ οὐδεῖς 

κατὼ φίσιν, αλλ εἰ καὶ μικρὸν αὐτοῖς προσέλθη τοιαύτης 

ποιότητος, ὑποπτεύομεν αὐτίκα τὴν εἰθ ὄξος αὐτῶν µετα- 

βολήν. ἴσως οὖν ὁ .{ύκος. οὐδ᾽ ὀξυλάπαθον, οὐδ᾽ ὀξυα- 

λίδα, λαπάθου τε καὶ θριδακίνης διεγἰνωσκὲν, οἷς στυφού- 

σης μὲν ποιότητος οὐδὲ τοὐλάχιστον ὕπαρχει, τῆς δὲ ὀξείας 

δαψιλῶς µετέσχηκεν ἄμφω. Θαυμαστὸν μὲν οὖν εἰ ταῦτα 

μὲν ἀπὸ τῆς ὀξείας ποιότητος ὠνόμασται, τὸ δὲ ὄξος αὐτὸ 

οὗ µετέσχηκεν αὐτῆς. αλλ ὁ μηδὲ τὼς κοινὰς αἰδῦήσεις 

ἀποσώζων ύκος, ἐγκαλεῖν «Ιπποκράτει τολµᾷ. πάλιν οὖν 

ἔγνω τὴν παρὰ τοῖς φυσικοῖς ὀήτησιν ὑπὲρ τοῦ τῶν χυμών 

ἀριθμοῦ. κατὰ «τοῦτο γὰρ οὐδὲν, ὡς ἔοικε, διαφέρει χυμὸς 

χυμοῦ, καθόσον χυμός ἐστιν. ἡδέως ἂν οὖν ἤκουσα τίνος 

τῶν ὄντων εἰσὶν αἳ τοιαῦταυ διαφοραὶ, γλυκὺς, ὀξὺς, ὃρι- 

αοἰᾷα ΄νοοἰίεπε, ποΏἩ υ]]α Πγρίίσα, αἶἷα ἀπ]οία, απεπιαἆπιο- 

ἄ σα αγῬίίχος αἱ πια]α ριηίσα πι αοἶᾶα παν βγρίίσα ἴαπα 

ἀμ]οῖα.. Αἲ νίπογαπα οπίάεπι, αὐαίεπας υιίαδ α νιίϊο οἳ 

αά[λεῖεί]ο αἲ αοογε [οοεγηΙίαχ, 6επετο[α οετίο [απί Πἱγρίῖση, 

Αοϊόααι Γεοαπάππι παίυγαπα πα]απα εβ. ο: ράσο 

{ρῇφ εἰίαπι ᾖα]α»πιοδί απαΠ{α[15 αοἶάαα αεσε[[εγὶί, 1π αςθ- 

τα θοσ 1 πἰαίοΏσσα {ογ6 4 παπι Ρτπαπα Γα[ρἱσβασιιή, Τα-- 

απε {οία[ῇς Ίωγοιςδ πεφπε οκγ]αρα(απ1, πεθ οχαιάεπα 

α Ἰαραίμο εί Ἰαοίπσα πον]έ ἀῑ[οεγπετε, απἶρας αἀβτίησεῃ-- 

τς φαἱάθπα {που]ίαΙς πε πηπίππαπι απ] επα ε[, αοἶάαε νεγο 

αππΏο Ρ]αίππαι ΡαγΙοιραπί. Μίταπι Ρτοίεοίο, {ΠΠ ΄Ίαεο αὓ 

αοἰᾷα οιια[ιαίο ἀεποπήπαία Ππῖ πεο εἶὰς απιἀᾳμαπή αοείηπα 

Ίρ[απῃ. ραγ[ιοῖρεί, ἆάαι νετο ααῖ πε οοππιηπες α]άεπι 

Γεηίας Ἱπίεριος [εγναί ἴμγοις Ηἱρροοταίοπι αἀάεί αοου{αγο, 

Ῥγαείετεα 46 [αροσΙπα ΠΜΠΗΟΓΟ μαεβίοπεπι πον]ξ., Αά Ἠοο 

επίπι,- αξ, νἰάείατ, [αροτ ΡΗΥΠοοχΗπι α {αρογο, απαίεπης 

{αρος ει, πλ1] ἀλῑετι. ΌΏιιανε εκ 90 Προπίεν. απάΊτεΠ, 

ου]αδπαπι χαὶ Πηΐ Πα]αςπιοᾶί ἀΠετεπίῖαο ἀπ]οῖς, αοϊἰάις, 
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ΚΕ. Όματι, ΤΚ. Γ467.] Ἐά. Βα[. Ὑ. (232.) μὺς; πεκρὸς, ἀλμυρὸς, ἀλυκὸς., στρυφνὺς. αὐστηρὸς, στύ- 
ων, λιπαρός. εἰ μὴ γὰρ χυμῶν ἴσως ἤτοι φωνῶν ἡ χρω- 
µάτων ἢ ὀδμῶν ἢ διὰ τῆς ἀφῆς εἰς γνώσιν ᾖλουσι. παρὰ 
ταύτας γὰρ οὐκ ἔχομεν ἄλλην αἴσθησιν, ἀλλ᾽ εὐσὶν αἱ πῶσαι 
πέντε, γεῦσι καὶ ἀκοὴ καὶ ὄψις καὶ ὄσφρῃσίς τε καὶ ἀφή. 
διαγινάσκοµεν δὲ ὥσπερ καὶ ταῖς ἄλλαις ἄλλα τῶν αἰσθη- 
τῶν, οὕτως τῇ γεύσει καὶ τοὺς χυμούς. ὡς δὲ ἐν τοῖς 
ὑγροῖς, αἳ διαφοραὲὶ πολλαὶ, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον κάν 
ταῖς αἰσθήσεσιν. καἰτοι γε ᾖ αἰσθήσεις εἰσὶν, :οὐ διαφέ- 
θουσεν, ἀλλ ὁ διαλεκτικώτατος .,ζύκος οὐκ ἐάσει λέγειν ἡμᾶς 
οὔτ ἐν τοῖς χυμοῖς εἶναι τὰς εἰρημένας διαφυρῶς, οὐδὲ ἐν 
ταῖς αἰσθήσεσεν, ἃς ἅπαντες 2ιγνώσκουσιν, οὔτ᾽ ἐν τοῖς 2ρώ- 
µασι καὶ λευκὸν καὶ μέλαν καὶ φαιὸν καὶ ἕωνθὸν καὶ πιρ-- 
ῥὸν, ἐρυθρόν πε καὶ φοινικοῦν καὶ κυανοῦν. -:οὔεε γὰρ 
Χρώμα χρώματος ᾖ χρῶμά ἐστι διαφέρει. µαίνονται τοί- 
νυν ἅπαντες ἰατροὶ καὶ φιλόσοφοι χθωμάτων μὲν ἡγούμενου 
διαφορᾶς εἶναι τὰς εἰρημένας. Χυμῶν δὲ τὸν ὀξὺν καὶ πι- 
κρὸν καὶ δριμὺν, ὕσους τ᾽ ἄλλους ὀλίγον ἐμπροσῦεν εἶπον, 

αογῖς, ΑππαχΗς, [α][ασϊήοις, [α][ας, ἄοετρας, απΠεγας, α- 
Πτῖησεπα, ῥίηραίς ΝΙΠ επίπι πε [βροτυαπα ΠηΕ ἀἰῄογεῃ- 
πε, {ογίαβ]ς εγιπῖ απῖ νοοµπα απὶ οοἱογάπί αἱ! οἀογαπι 
βαΐέ ἰποία ἵπ οοσπΊ(Ιοπεπι νεπἰαπε, ἸΝαπι Ργαείεγ «ος α)ἴαπα 
Γεη[απι ποπ Ῥαβεπιας, Γεὰ απίνεγβ ααἴπφιε Γαπέ ἵπαθφια- 
Ιες ρυβας, απάτης, νίζας, οἀοταίας οἳ ἰἑασίης, Οποεπιας-- 
πποάιιπι ααἴεπι [επ ῖωπι αἰτα αἰ 1ῖς ἀ[σηο[οἴπιας, Πο οἱ ση [ία 
{αρογεθ, ΑΙ νετο τί ἵπ Ἠυπηϊάϊς Πηυ]ίας [η ἀπΠέτεπ]τας, 
Πο εἰ ἵπ Γεπβρας, εἰἴαιπη. {ί απαίέητις Γαπί Γεη[ὰς ποπ ἀ1[ῇα- 
ταηξ.  Ύεταπα Τα: ἀἰα]εο[]οίς πιαχίπιο νεγ[ατις 'γοιι ἀῑεστε 
ηο5δ πο ρε, Ἠεφιιε ΡΓαεδϊοίας  ε[[ε Ίπ [αροτίραφ 
ἀπΤετεπ!ῖαςς πεφια {π Γεηβρας, αιια5 ΟΠΊΠεΦ ασποί[οίαις, 
πεφιε 1π εο]οτίρας, αἰθιπα, πίστη, Γα[οπα, Πανήπα, Εαι-- 
ναπα, ταβταπ, ραπῖσειπα, θαεγΙΊΘΙΙΠ1, Νεαπε οπίπι σο1ογ 
α «0ΊοΓ6, πα «οἱογ ει, ἀϊβετι, [η[απ]αηί εχσο πιεα]οῖ 
οπ1Πς5 εἰ ρἰΤΙο[ορΗΙ, απ ρταθζΙοίαν «οογια ἀβεγεμ ας 
εἰἴε αγρίίναπίαγ, [ΑΡΟΡΠΠΙ Ψετο αοἴάιπι » ΔΙΠΑΤτάΠΙ, αογεία 
εἰ 4ποξομηφθ΄ αο5 Ρραι]ο απία εοπηππεπΙογαί[οδ., απεπιαά- 
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Εᾱ. Οπαγ:, ΙΧ. [367. 36.1 Εὰ. Βα[, Ῥ. (334.) 
ὥσπερ καὶ τῶν αἰσθήσεων αὐτῶν. οὔτε γὰρ χρώμα χρώμα- 

τος, ᾗ χρώμα ἐστι, διαφέρει, ὡς οὔτ αἴσθησις αἰσθήσεως 

οὔτε χυμός χυμοῦ, καθάπερ οὐδὲ πυρετὸς πυρετοῦ, ὅτε μηδὲ 

Φερμὸν θΘερμοῦ. µαίνονται τοίνυν οἱ γράψαντες ἑατροὶ, 

πυρξιῶν διαφορᾶς πολλὰς καὶ τὸν καῦσον καὶ τὴν λειπυ- 

ρίαν καὶ ἐὸν ἠπίαλον καὶ τὸν τυφώδη καὶ τὸν λοιμώδη καὶ 

τὸν ἡμιτριταῖον, αμφημερινόν τε καὶ τριταῖον καὶ τεταρ- 

ταῖον. ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ «4ύκος ἑτέρωθι γράφει πυρετῶν 

διαφορᾶς, ὥσπερ γε καὶ τῶν ἄλλων σχεδὸν ἁπάντων πρα- 
γμαά των. 

κ. 
[268] Τί ποτ οὖν δόξαν αὐτῷ νῦν ἐπελάθετο τοῦ 

τέμνειν ἕκαστον τῶν ἄλλων εἰς τας οἰκείας διαφορὰς, ὕς γε 

καὶ περὶ τοῦ τῶν ἀχύρων ἐξαπτομένου πυρὸς, ὡς χρῆσθαι 

τοῖς τὸν χρυσὸν ἐργαξομένοις έθος, οὐδεμίαν΄ εἶναι γομίξευ 

διαφορᾶν, αλλὰ πρὸς τὸ τας ἄλλας ὕλας. οὐδὲ γὼρ τὸ πῦρ 

τοῦ πυρὸς, ᾗ πυρ ἐσειν, ἢ κατὰ τὸ μᾶλλόν τε καὶ ἦετον, 

πιοάππι εἲ Ἱρ[οταπι Γεπ[ααπα, ΄ Νθπο εηίπῃ΄ οοἷοτ  ο01οτο, 

αα οοἷος ει ἀῑ[ετεραί, πῖ πεφιο α Γεπία [όπ[ας, περι 

{αρος ἆ [αροτες; αιεπιαάπιοάιπι Ἠθφιε {ευτῖ α Γεμτο «1 - 

{εχί, ααοᾶ α οα]]άο οα]άμῆι πο ἀῑ[μάεαί, ΄ Ἠαφιια πιοάῖοὶ 

ἀεβρίασί, ααἱ αγα]ίας Γεῦτίαπι ἀῑ[ετεπίϊας Γογἱρ[εγαπί, ας- 

ἀεπίεπι, ἨἩργτῖαπι, ορία]απι, ἰγρμοάεπι, ρε[Πεπίεπι, Ἰε- 

η (γἹίαεατα, αἀοιιάίαπααχ, ἰεγίῖαπαπα, αιατίαήαίη. ΄Ίπο οί 

1ρ[ο Έγεις αρ {Περιαα, αἱ εἰ ἁΠαγυπά ΤΕΓΗΠΙ ῥτορε 

οπωπίατα, ἀΤεγεηιῖας [οη1ρίί5 πιαπζαν1ί, 

γ. 

Οιμᾶ Ισίίατ 1ρ[Ι πιεπίεπα οργο]νῖε, ααϊ Πο 105 α]αθ 

Ππρα]αθ Ἱπ ργορεῖαφ Γεσατε (ἰ[εγεπίῖας ορ]ίας ε[ι, απίφιιο 

εἰἶαπι 1Π Ίρπε εκ ρα]εῖς [ποοεπίο, Ργοιί 18 υ{ἵ οοΠ/Γ είπα 

εΏ, απϊ απτήπι εἸαθοταπί, πα]]απα ε[ε ἀῑΠεγεηίίαπι εχΙΠ]-- 

πηθε αἳ 6ο αιῖ οκ αἰία πιαἰετία ἀοοεπά]ίανὁ. Ἀειε οΠηίπι 

Ἰρηῖ9 αἳ 1ρπε, αμαίεπις 16ᾳῖ9 ε{[ι, [εά πια]οτῖ παποτίδᾳαα 
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Εὰ, ασ. ΙΧ. {368.] ος Εά. Βα[. Ύ. (933. 301.) 
ἐσχυρὸν γὰρ εἶναί τι καὶ ασθενὲς πῦρ ἐγχωρεῖ, καὶ τό γε 

τών ἀχύρων ἀσθενέστατον εἶναι νοµίξζων, ἐνταμίευτον εἶναί 
σσι πρὸς τὴν ἐργασίαν τοῦ χρυσοῦ. διατήκεσθαι γὰρ αὐ- 

τὸν καὶ διαθῥεῖν ἰσχυροτέρᾳ πλησιάζοντα φλογί. αλλ, ὦ 

βέλτιστε «4ύκε, φαίη τις ἂν οἶμαι πρὸς αὐτὸν, εἰ τῶν φυ- 

σικών φιλοσόφων {ἠκηκόεις δητούντων ὕπως αἳ φλόγες γεν- 

νώνται καιανενόηκας ἂν οἶμαι τὰς ἐν αὐταῖς διαφοράς. 

ἐγὼ τοίνυν ὅσον οἷόν τὲ διὰ βραχυτάτων ἐπιτέμνεσθαι λό- 
γον οὐ μικρὸν ἐξηγήσομαέ σου περὶ αὐτῶν. .ὁρᾶς, οἴμαι, 
τῆς παιομένης ὕλης αναθυμίασίν τινα γιγνοµένην ἐν διέσπα- 

σµένοις απ ἀλλήλων µορίοις, ὧν μεταξύ τις ἀὴρ ἄπολαμ- 

βανόμενος, ἐξ ανάγκης (951). μὲν δήπου θερμαίνεται. παµ- 

πύλλην δὲ ἴσχει διαφορὼν ἐν τῷ μάλλόν τε καὶ ἧττον. αλλὰ 
καὶ τὰ διαλείμματα τῶν .ἀναφερομένων σωμάτων οὐκ ἴσα 

πάσαις ταῖς φλοξίν ἐστιν, ὥσπερ οὐδ' «αὐτῆς τῆς ἀναθυμιά- 

σέως {ᾗ φύσιςγ. ἀλλὰ καὶ µεγέθει καὶ σμικρότητυ διενήνοχεν 
ὁ. 

χαϊΐοπο ἀῑ[Ποτί: νεΠεπιεηπίεπι επἶπι Ίρπεπι αἸϊπεπι οἱ Ίπῃ-- 
Ῥεεί]]απι είΤε. οοποεάΙίαγς Ισπειπι Υετο εκ Ρα]εῖς [μοσεί-- 

[ααι Ππηδεοί]]απι ε[[ε ται εππι αἆ αμγάπι εἰαβογαπάσπι 

αἲέ ππαχίπιε Ιάοπειπι ε[[ε. . Τρ[απι παπιαε Πφεβενὶ αο 

ἀϊβιεγε οροτίεῖ, { γε]επιεηἰ]οτί {Παπιπαε . απιογεαίγ, 

Θεά ο. Ριαεο]αν1Πιπιε Ίμγοε απδᾳπασι αἩραγους ἐρ[άπα ΤΠ{εΓ-- 

Ρεἰ]ανατίίς Π Ρ]μγῆσος ΡΙΗ]ο[ορ]ιος.. ᾳποιποάο Ἡβρλπιας Ρτο-- 

ετεεπἰᾶν, ἀΠεγεπίες αιάἰν][ῇες, ΘοΓΙΙΠι πηθα. Οἱ ἆθπα [6-- 

{οπίῖα ἀῑΠεγεηίίας Ἱπτε]]εκί[ῆες. Όμιατε ο6ο νετρί ΄α1απι 

Ροΐίετο Ὀγεν] [πι οοποϊάςτε ΠΟΠ. ράγναπα ἆθ 15 η πα ε[1ο-- 

ηεπα Ερί {ααι οκρ]ἰοαίαγας. Οεγπῖς, ορῖπος, ἀπ ΗΕΓΙΙΣ 

πιαίθτῖα, οπαπάαπι εΥαρογα(ἰοπεπι 1π Γεραγα[ῖς αἲ Ἰηνίσεπι 

Ραγῖδας. εχοϊἰαίααι, Ἰπίεγ 41ια5. πιεάἶας' φπἰάαπα αἲν Ππίεγ- 

αἱρίίας, ἁπὶ [από πεοε[αγίο οαἱεβΙ, πιαχΙπιᾶπι ἵαπιεῃπ ΡΥο 

πηα]οχῖς. εί πη]ποτῖ ταϊῖοπε΄ ἀῑΠετοπίίααι οοπ[εηπ]ίαχ. δε 

εἳ οογρογπα Ύἴιαε ε[Πεγιηίας Ππίετία Παπιπιῖ ΟΠΗΠΙΡΙΙ5 

αοφιια]ῖα ποπ Γαπί, απεπιαἁπιοάσια πεφαο 1ρβας οχ]ια]αί1ο-- 

πὶδ παϊαταν Γεὰ ἵαπα πιασυ(πάἶπα {μπι ρταν]ίαίο ἵπίεν [ο 
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Εὰ, Οµασι, ΙΧ. [308. 1 Εὰ, Ῥαῇ, Υ. (81.)΄ 
αλλήλων τὰ τῆς καιοµένης ὕλης ἀναθέοντα μόρια καὶ πι- 

κνότητυ καὶ μµανότητε καὶ τῷ τὰ μὲν ἡμίκαυται τὰ ὃ οἷον 
ὁλόκαυτα ὑπάρχειν, ἢ ὅλως τὰ μὲν μᾶλλον, τὰ δὲ ἦττον 

ἐκπυροῦσθαι. ὅταν οὖν ταῦτα φαίνηται τοσαύτην ἔχοντα 
τὴν διαφορὰν, ὃ τὲ αἡρ ὁ δεδεγµένος αὐτὸ ποτὲ μὲν μᾶλ- 
λον ὑπ αὐτῶν ἐκτεθερμασμένος ᾖ, ποτὲ δ' ἧετον, ἀναγλαῖον 

εἶναι παμπόλλην γε ποικιλίαν Ίίγνεσθαι καὶ διαφορὼν οὐκ 
ὀλίγην τῆς φλογός. ἡ }γὼρ τῆς µίξεως ἀνομοιότης τὸ πλῆ- 
Φος τῶν διαφορῶν ἐργάζεται. 

, 

στ. 
“ὁσπερ δὲ τὰ περὶ τοῦ πυρὸς ἁμαθώς εἴρηται τῷ 

«{ύκῳ, κατὰ τὸν αὐτὸγ, οἶμαι, τρὀπον κἀπειδὰν φάµενος τρι- 

χῶς ἐννοεῖσθαι τὸ πολὺ Θερμὸν, ἕκαστον τῶν σημαινομέ- 

γων ἐπεξέρχεται. τὸ μὲν γάρ τι κατὰ τὴν οὐσίαν φησὶν 
ἐννοεῖσθαι τὸ πολὺ Θερμὸν, τὸ δὲ τι κατα τὴν ἐπίστασίν 

τῆς ποιότητος, τὸ δέ τυ κατὰ τὴν ἰσχὺν τῆς οἰκείας ἕνερ- 

ἀΠεγαπί, Ώπαο εκ ἁοοεπ[α πιαϊετῖα εγεμιυπίας ρατβοπ]ας, 

ἔμπι εἰῖαπι ἀεη[βίαίε μπι τατ]αἰε; αιοάᾳαε Ἴαε ααἶάεπι 

Γεπήυ[ίαε ΕΠΙ, Ί]]αε γετο ΡΓοχ/[ας αἀπ[ίαο, αιῖ ἀεπίᾳαε αιιοά 
Ἠαε πιαρίδ, Ί]]αε ΠΙηιΦ αοοεπάαπίατ, Ό παπα ἀσίίας Ἰαρ 

[αηίαπι ἀῑΠεγεηίίαπι οὐίίπετε οοπ/[ρΙοϊαπίαχ {παπι γετο αῖ 

εα5 εχοερῖτ αὖγ, Ιπίεγτάμπι πιασίς, Ιπίεγάμπι εΙῖαπι ΠΗΙΠΙΗ5 

αὉ 1ρῇ5 εκοα]εβαί, ατρίίτος ο μαι Ρ]ατίπιαπι ἀῑνενβίαίεπι, 

ηε(ιε Ῥαυσᾶς ΠαΠΙπΙαΤΙΠΙ πεοε[ατίο ε[[ο ἀπεγεπίϊας. Μαςκ-- 

ἰλοπί8 επῖπα Ιπαεαα]ίας ἀῑΠεγεπίίαταπι πια] αάἴπεπι ε[]οΙί. 

. ΤΙ. 

Οποεππαάπιοάσπι απίεπι «µας ἆε ἴσπε Ἱπιρετίίο α γεο 

Ρτοπιηοϊαία Γαπί, ἂἆ ευπάεπι αποπθ πιοᾷμπι ΟΡΙΠΟΣ, Ῥο- 

Πεαφαπι ἱχ][αγίαπι ρτοίαί οορίοΓ[απι οα)Ἱά παπα αοοῖρῖ, ἨπΏπι- 

ᾳποάαφιε ΠραϊΠοαίπα οπατταῖ. Απά επῖπαι οορίο[απι οσ]1- 

4σπι Γεοππάσπα [αρβαπίίαπι ἀῑοίε ἱπτε]]]ρὰ; αἰιιά νεΓο {6- 

ουππάμπι ααλία[ῖ Ππίεη[ίοπεπα, ελιά ἀεπίαιο {εοιπάιιπι 

σΑΙΕΝΤὉΕ ΤΟ ἉγΙΙΠι ρ 

3 
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είας. ἆλλ᾽ οὐδὲ κατὰ τὴν οὐσίαν εἶναι τοῖς αὐξανομένοις: 

πολὺ θερμὺν ἐπὶ σµι- [209] κρῷ γε τῷ τοῦ σώμαχῦφ ὄγκῳ 

οὔτε κατὼ τὴν τῆς ποιότητος αἴξησιν, οὐ γὰρ φαίνεταυ 

οεμυεσυς τῶν ἀκμαξύντων, ἐν μὲν δὴ τῇ τῶν οἰκείων 

ἔργων ἰσχύῖ συγχωρεῖ μὲν ὑπερέχειν τὸ τῶν πδιφομένων 

Θερμὸν, αλλ᾽ οὐ κυρίως λέγεσθαι. ἔστι μὲν οὖν ᾗ ῥῆσις 

αὐτοῦ, δι ἧς ταῦτα δηλώσει, μεγίστη. αλλ’ κ ν µοι δοκῶν 

καθάπερ ἐπὶ τῆς προορωρν ἔπραξα, καὶ νῦν οὕτω 

ποιήσειν. οἶσαν να καχείνην μακροτάτην οὐχ ὅλην έγρα-- 

φα, μόνον δὲ τὸ ἐπικαιρότατον αὐτῆς ἐξέλεξα. /σθω 

τοίνυν καπὶ ταύτης οὕτως καὶ οαμνός τὸ Ἀοησημωεᾳ 

εἰς τὸ πρυκείµενον μέρος αὐτῆς. ὁ μες ἕτερος οὖν µοι τῶν 

λόγων καὶ δὴ πέρας ἔχει, ἐπὶ δὲ τὸν λοιπὸν ἂν ἀφικοίμην, 

δύο γὰρ δήπρυ μεμνῆσθαί ωόε προθεµένας εὐθὺς ἐπιζητή- 

σεις ἓν ἀρχῆ» µίαν μὲν τὴν εἰ ὀρθῶς προσεθηκεν Ἱππο- 

κράεης τὸ ἔμφυτον, ἄλλην δὲ εἰ ὀρῦῶς εἶπε, πλεῖστον εἶναι 

τοῖς αὐξανομένοις τὸ θερμόν. τῆς ὃ᾽ ἑτέρας οὖν δηεήσεως 

Ρτοργῖαε αοἰ]ομῖ4 χορας, Ύεταπι πετ Γεοαπάσπι [αρ[α- 

παπι 15 ααὶ ογε[οαπί οορίο[απα ϱα]οτεπι ε[ε, 1π εχῖραα 

Γο]ϊοεί οοχροχῖφ πιοίθ, Ἠεάπε Γεουπάππι απαΠίας 1Π0γθ- 

τηοΠίυπα Ποπ οπῖπι ἵπ νἰσεπΗβιαδ οαΠαΐος αρρατεί; οα]ο- 

Τεπι ἵαΠΙΕΠ 1π ΡΓΟΡΓΙάΓΗΠΙ {αποβοπιπα ΤΟΡΟΥΕ 15 αί οΓ6-- 

Γειπῖ εχκοεάετα εοποεάἰῖξ, Γεὰ ποπ Ῥτορτίε ἀῑαὶ. ΒΟΙΓΟ 

ἀρῄας ογαβῖο αππα Ἠαεο εχρ]]σαί απρ][Ππια εΠ. Ὑετπι εΡο 

αἳ ἵπ Γαρεγίοτίρης [οριῖ εᾳῖ, Πο εἰ παπο αοἰπγας ν1ἀθοχ. 

Οι επἶπι Ἰοποί[ήπια ε{Γει ἴ]]ας οταιῖο, πο αηῖνεγίαπι 

ἀε[οτίρβ, {[εὰ εαπ [οἶαπι 1]ίας Ρρατίεπ εἰερί 41. ε[Τει 

ορροτίιηί[βαια. Φίο Ιδίας ἵπ Ἰαο απαίατ εἰ ᾳμβε Ρ815 

1ρβις αἆ Ργοροβίμπα πιαχ]ρθ οοη{εγαί, εα Γονιριῖς ρτοἆα- 

απ, ἘΠΙΗγετο αἰίετα αιἰᾶθαι πηΙ ογαο Άπεπι Ἰαρεί, 

αἆ τε]φιιαπι γετο ασσεάαπιᾳ. ΜεπηπϊΠε Πᾳαϊάεπι οροσίεί 

ἀμας Παπ αἳ ἡπ]ίο ᾳιαθβίοπες α ππο Γα][Πε Ρτοροβίας; 

α]ίεταπι οπίᾶεπι απ τεοίο Ηἱρβοσταϊεν ἑππαίμπι αρρο[αεσῇ, 

αἰίεγαπι απ χεσίε ργοπαποἰανεῖί ρἰμγίπεμηα ἓὶς φμὶ οΓεΓοµΠΕ 

ε[]ε «αἰίάιωπ. «ΑΠ ΕἴᾷΟ Ρχϊπιᾶ ΦπΔε[Ιομο αΡ[ο]ιία αἆ Σο- 
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Εὰά,. Οἶματι. ΙΧ. [360] Ε. Βα[. Ῥ. (3549) 

ἔκτετελισμένηβ». ἐπὶ ταύτην οὖν λοιπὸν τραποίµην καὶ ἐπι- 
Χειρήσαιμι ἀνασκοπεῖσθαν, εὲ ὀρθῶς λέλεκται, πλεῖστον εἷ- 

ναι τοῖς αὐξανομένοις τὸ θερμόν. καιὼ δὴ τὸ ἐξετάξειν 
ἕτερον Θερμὸν, τριττὰ Συχχάκβε ὄντα τὰ ἐπιητήσεως δεύ-- 
µενα καὶ µάλα πολὺ κεχωρισμένα αλλήλων. ἓν μὲν τί ποτέ 

ἐστι τὸ πλεῖον ἄλλο ἄλλου θΘερμὸν, ἕιερον δὲ τί ποτέ ἐστιν 

ἄλλο ἄλλου Θερµότερον, καὶ τρίτον τί ποτέ ἐστιν ἄλλο ἆλ- 

Ίου Θερμὸν ἰσχυρύτερον. εἰ μὲν οὖν τύχη τις ἐρόμενος 
“μᾶς ποῖὀν τὲ ἐστι τὸ πλεῖον ἄλλο ἄλλου Φερμὸν, τὸ ἀνά- 

λογον ὀφείλομεν ἀποκρίνεσθαι ὡς καὶ πρὸς τὸν ἕτερον ἐρό- 
µενον ποϊόν τί ἐσιιν ἕτέρον ἑιέρου ὑγρὸν πλεῖον ἀποχρι- 

νοίµεθα. ὥσπερ γὰρ ἐνταῦθα πρώτον τὸ ἐπερώτημα πρὸς 
τὸ εἰρημένον ἐστὶν, Οὐκέὲι ἄλλο τι ὀρθῶς ἀποκρίνεσθαι 

αλλ ἢ µόνον τοῦτο τὸ τῇ οὐσίᾳ ὑπερβάλλειν πλεῖον, αἀμέλει 

ὑγρὸν ἄν τις εἴποι τὸν αμφορέα τοῦ ἡμίσέως. οὕτω δὲ κἀπὶ ᾿ 
τοῦ θΘερμοῦ, εἰ τὴν αὐτήν τις ἐρώτησιν ἐρωτοίη ταύτην, 

ποϊὀν ἐστι πλέον τοῦ ἑτέρου Θερμὸν, οὐκ ἂν ἄλλο τι ὀρθῶς 

Πάπαπα νεπῖαπιας αἴαπε οοπ[επιρ]ατῖ ασσγεάίαππασ, γοοίεπε 

ἀῑοίαπι Πί: ετε[οεπείδις ρἰμγίπιωπα εαἰογίς ε[]ε Ῥοττο αἆ 

αἰίεταπι οα]άαπι ουπι αἰίετο εχρ]ογαπάμπ [τα εππεγραΠί, 

ᾳπαε ἁἰ[ααΙΠιῖοπεπι ἀε[άεταπίν εἰϊαπι ΡΙαγίπχηπι 1πίεγ [9 

ἀἰβαπίία, Ῥιϊπιηπι εβ ααῖά ΠΠ οορίο[ίας α]ιὰ αἰίο οα]ῖ- 

ἆαπι ε[ε; αἰίετιαπι αιἷά Πἱ αΠαά αἰἱο οαἰἰάΙμς είΤε; ({ετ- 

ἔίαπι αυἷά Πἱ ρα]]άσπι αἰαὰ : αἰίο ναμαϊίας, δί αὐῑς ἰσίίατ 

{οτίε ποβ τορεῖ, αιαίε φιῖά Πί οορίο[αθ αἰῑπά αἰίο οαῖ- 

ἆαπι ε[ε, ΠΠ] απα]ορία τε[ροπἆἀεγο ἀεβεπαςδ, πὶ οἰίαπι 
α]ίεγὶ ἀπίεγγοραπίϊ, ααἱεπαπι Πί αιοά αἰίεγαπῃ αιετο εί 

εχυρεγαη[ῖης τε[ροπεΡίπδ. ΘὈπεπιαάπιοάππι επίπι ρεῖ- 

πιυπα Ἠό ΙΠ{εγγοσαΠο αἆ 14 αιιοά επιαποϊαίαπι εβ {επά1ξ, 

πΙ μα]. ααάᾳαα πι γε[ροπάεπά αι ει α[ῑιιά, ργαείεγαιαπα Ἠου 

{οἱαπι πἰπιτυπα ἀρία [αρβαπίῖα ος οορίοβιθ Ρ]αβ 

Πᾳἱάεπι Ἠαπιοχί ΑΠΙΡΙΟΓάΙΑ ἀἰπι]άϊο οοπίῖποτο ααἲδηαθπα 

ἀῑχειῖῖ, Θ]ο γετο εἰ 1Π ομ]]άο, { ααῖδ Ἰαο εβἀεπι Ππίεγ- 
τοβαίίοπο Ρρετᾳαἰγαῖ, ᾳπα]εμαπα Πἱ οβ]ϊάππα αιοὰ αἰίετο απι- 

ΡΙήα9 εἴ, πι] ααἰάφαπι αλά τεοίε τε[ροπἀεβίπιαδ, 4 ααπι 

Ρο 
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ἀποκρινοίμεθα ἢ τὸ τῇ οὐσίᾳ Ἕλέον διὰ τὸ οὐσίας ὑπάρχειν 
πλεῖον δηλονότυ καὶ πα τόπῳ πλείονι. καὶ οὐδὲν ἄν 
γε κωλύσευ ταὐτὸν καὶ πλεῖον εἶναι θερμὸν καὶ ἐπ ἔλαττον 

θερμὸν, ὥσπερ 7ὲ καὶ τὸ πλεῖον τῇ οὐσίᾳ ὑχρὸν, δύναιτ᾽ 

ἂν ἐπ᾽ ἔλαττον εἶναι πεχυμένον. πρὸς μὲν οὖν τὸ γε ἔπε- 
θώτημα τοῦτο ὀρθῶςο ἄν τι ἀπεκρίνατο' πρὸ δ᾽ αὖ 
ἐκεῖνο τὸ ποῖόν ἐστιν ἕτερον ἑτέρου θΘερμότερον ἀποκρίνα- 
σθαι ὀρθῶς ἐστι τὸ καιὼ τὴν Θάλψιν ἐπιτέταμένον μᾶλ- 
λον, κἂν ἐπὶ οὐσίας ἐλάττονος τύχη ὂν. ὥσπερ γε πρὸς 
τὸν ἐρόμενον ὁποῖόν τὲ ἐστιν ἕτερον ἑτέρου Λευκότερον ἔστεν 
ἀποκρίνασθαι ὀρθῶς τὸ ἐπιτεταμένον μᾶλλον κατὰ τὴν 

ποιότητα τὴν λευκήν. κατὰ γοῦν τοῦτο κἂν ἐν βραχεῖ 

ὕγκῳ τύχη οὖσα χιὼν, λευκοτέραν τις φαίΐη αὐτὴν εἶναι οὗ- 
τινοσοῦν ἄλλου λευκοῦ, ὥσπερ γε καὶ πρὸς τὸν ἐρόμενον 
ποῖὀν ἐστι τὸ ἕτερον ἑτέρου ὑγρότερον ἀποκρίνασθαι ἔστιν 
ὀρθῶς τὸ μᾶλλον κεχυµένον, οἷον τὸ ὕδωρ τοῦ μέλιτος καὶ 
τῆς πίττης, κἂν τὸ μὲν ὕδωρ ἓν πάνυ βραχείᾳ ουσίᾳ Θεω- 
ρῆται, τεὺ δὲ μέλι καὶ ᾖ πίττα ἐν ὑπερβολῇ. οὕτω δὲ καὶ 

αποά ΓαῬβαπί]α Πί απηρ]αβ, αποά πἰπηΐταπι Ῥ]πς 1π ϱο ΠΕ 

Γαρ[απί]αο εί απιρ]οτεπι ]οοαπι οοοµρεῖ, Αίαε εἰἶαπι | 

αἱ 1]. Ρτο]λ]βεΡΙέ ἵπ εοάεπι εἰ Ῥ]ας ε[ε σα]ῖάΙ εἰ παῖπας 
ἴαππεπ οα]οτῖδ; αιεπιαάπιοάυπα εἰῖαπα Ἠαπηϊάμπα, Ύαοά ρἱα5 

Γαρ[απίία, πιἶπας ἵαππεα {α[μπι ε[ε Ρροίε[, Έχρο αἆ απο 
ΙΠ{ειγορβαίΙοπεπι απ]ν] τεοίε τε[ροπἀεΡΙῖ. ΙΙ τυχ[απι αΡὶ 

απαετ]ίας, απαἰ]επαπι {4ἴ οαοᾷ αἰίεταπι αἱίετο ἑβ οαΙάΐπς, 

τεοίε τε[ροπἀετῖ Ροίε[ι, ααοᾶ εἰαπια παπα Ἠαρεαί [10-- 

Παπίαα, Ππίεηβοχί ἴαπιεαπ οα]οτε οοηβαϊ. Οπεπιαάπιοά ατα 

επῖπα Ιπίεγτοραπ{ᾶ  «πο]επαπι Πὲ ααοά αἰίεταπα α]ίεχο οαΙ-- 

ἀἰάίις ε[ι, τεοίε τε[ροπᾶετο Ἰϊοςί αἷοά Πί αἆ αἰδαπι α.α- 
᾿Ἠίαίεπι αἀαποίῖης, Ρτοϊπάεφιε πῖς, εἰϊαπη{ εχίραα Πί πιο]ε, 

εὔπω {ΠΕΠ ἀρ[απι οιάγί5 ᾳποσυαπφπε αἱῑο α]1θο οαπάΙά{ογεπα 

εἴε αβϊγπιανοεσῖί. Οιεπιαάπιοάμπα εἰἶαπι ᾳααεγεπΐ αα]θ--- 

η οιιοά α]ίεγΙπα αἰίετο ΠΕ Ἠιπάίας, {οἷίε τε[ροπἀεΡῖ- 
ἴπτ, οαποά Εα[απι τηαρῖ Πί γε]αίῖ αμα, πιε]]ε ο ρῖοε, 

4 παπι παπα 4ᾳπα απ]άθπι 1π Ῥαυσα Γαρβαπίία οοπ/[ρΙοΙίας, 

πε] γετο οἱ πὶκ {π εκυβεχαπα, ὶο εἴαπι ἆε οα]άο 
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᾿ Τὰ, Όματι, ΙΧ. [369. 970.1 τὰ, Ῥαΐ, Ὑ. (324.) 
᾿ πρὸς τὸν περὶ θερμοῦ ἐρόμενον ποῖόν τὶ ἐστιν ἕτερον ἑτέρου 
Φερμότερον ὀρθῶς ἐστιν ἀποκρίνασθαυ τὸ μάλιστα ἐπιτὲ- 
 ταμένον [ 370] κατὰ τὴν θάλψιν, οἷον τὸ πῦρ οὐκ ἂν ἐπ᾽ 
' ὀλίγης οὐσίας ΦΘεωρεῖται, ἕεερον δὲ τὲ που δερμὸν καὶ 

' χλιαρὸν ἀντεξεταζόμενον τούτου τυγχάνον ἐπὶ πλείονος οὐ- 
σίας ὑπάρχον. πρὸς μὲν οὖν ταῦτα αἵδ ἀποκρίσεις εἰσὶ, 
πρὸς δὲ τὸν ἀναπυνθανόμενον, ποῖόν τὲ ἐστι τὸ ἕτερον τοῦ 
ἑτέρου ἰσχυρότερον Θερμὸν οὐκέδ ὁμοία ταῖς πρόσθεν 
απόὀκρισιο. οὔτε γὰρ τὸ κατὰ Δάλψιν ἐπιτεταμένον μᾶλλον 
ἀποκρινούμεθα οὔτε τὸ ἐπ οὐσίας Θεωρούμενον πλείονος, 
ἀλλὼ τὸ κατὰ τὴν ἄνυσιν τοῦ ἔργου ὑπερβάλλον. συνίστα- 
ται ὃδ᾽ ἂν ὅπερ λέγω οὕτως' ἔργα δήπου τα τοῦ θερμοῦ 
πολλά ἐστι Ἁλεῖταυ γάρ τινα τοίτῳ καὶ ἄλλα συνίστησε 

καὶ μεταβάλλευ μάλα πολλὰ καὶ ὡς κατὰ µέρος εἰπεῖν ἐπὶ 

τῶν ἠἡμειέρων σωμάτων πέττει τὴν τροφὴν ἐν γαστρὶ καὶ 
τοῖς ἐντέροις καὶ εἰς τὸ σώμα ἀνάγει τὴν. κατεργασίαν καὶ 
πρὸς σῶμα αἀλλοιοι καὶ προσφύει τοῖς ἠἡμετέροις σώμασιν 
αὐτὴν, κατά γε τὴν Ὀρέψιν καὶ τὴν αὔξησιν. ἔστιν οὖν 

ἰσχυρύτερον ἕτέρον ἑτέρου Θερμὸν τὸ μᾶλλον παρέχεσθαυ 

ἀπ'εγγοσαπ{ϊ «α]α Πέ αποᾶ αἰτεχαπι αἱίετο Πί οα[άῖας 
Ίατε τε[ροπἀεΡρΙίαγ αιοᾷ 1π οοἶογε πιαχῖπιε Πί αἀαιοίπι, 

απα] 1ρηῖθ ὨΟΠ 1Ππ ραµοα Γαρβαπίϊία οοπ[ρίοϊίας, ἀ]ήααε 

αἰίεταπι αιιοἆᾷαπα οα]1άϊπι οβροπ1ίιγ αιοά Π{ ἱερίάσπι, Γεά 

ΠΙΡΙΟΤΕΠΙ παπι Ίος (οχ (πα. ΓΡ [αχ ἶαπι, Έπσο αἆ 1π- 

ἴεγγοσαία Ίιαε [απῖ τε[ροΠΠοπες. Ὀο][οιαηΙΙ νετο αΙ816-- 

παπα Πί αἰίεγαπι α]ίετο Υα]άϊας οαλάμπι, ηΟπ Θαεάεπι αο 

{αρεσίογες [απῖὲ τε[ροµβοπεθ, Ύεφαο επἶπι αποᾷ 1π σα10ΥΘ 

1πίεπβοτε Π{ τε[ροπἀθειῃΣδ, Ὠηε(αο πο ἵπ [αρβαπίία πιᾶ- 

οτί οοπ[ρΙοϊαίαχ, {[εἆ ᾳαοά 1π ορεγῖδ ρογ{εοΙοπθ εχοεάαί, 

Οεἴεταπα αιιοά ἀῑσο Ιία Πατ, Οο]οτῖς [απο ορετα παμ]ία 

Γαπί. Ομπαεάαπι οηῖπι ο {απάυπίασ, α]]α οοσυπίαχσ, Ρ]ατΙπι 

4ποᾳαε 1]1ε ἰταπβπιωίαί, αἴηαε τί [ρι]]αίῖπι ἀἶσαπι 1 πο- 

Πτι οοτροτίβα8, 1η γεηίτίοι]ο οἱ Ιπίε[ΙΠϊ6 αλπιεπίαπα 

οοποοᾳπῖῖ ορεΓαπιᾳ!1θ 1π οοτρυ8 ἀεάιποῖί, αἆ οογρᾶᾳς 1ΠΙΙΙ-- 

αι 1ρίαπιᾳαθ πο[ιῖθ ρατ αφ πιβρῖθ ἴππι αἆ παἰτΙΙοπθπι 
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ταῦτα δυνησὀμενον. τὸ δὲ τυγχάνον ὂν οὐχὶ πάντως, τὸ 
ἤτοι κατὰ τὴν ποιότητα ἐπιτεταμένον ἢ κατω τὴν οὐσίαν 
πλεῖον. πολλάκις γὼρ τὸ ἔλαττον τη οὐσίᾳ καὶ τὸ ἔλαττον 
τῇ Θάλψει ἀνυσιμώτατον πρὸς τὸ ἔῴγον ἐστίν, ὥς γὰρ τὸ , 2, : ν ν » ” κ αρ » προτερον ἑίπομξὲν 1.ιν προς τν αποδοσιν των οικεία ν ἐρ- 

΄ων, οὐ τὸ µάλισια ἐπιτειαμένον ἐστὶν ἰσχυρότερον, αλλὰ 
4 ; ’ ς , 3 ῃ 3 1η ευ | Τ0 μαλιστα σύμμετρον. Ὡς τὸ γε ἐπιταθὲν κατ αυτην την - 
; ’ . ” Θαλψιν, ἐνίοτε καὶ βλάβος τοῖς ἔργοις γίνεται, καί µοι τού-- 

/ Ν ΄ εξ ν .] κ.” ν του πιστοιατα ἕκανὰ, ἃ πρόσθεν ἡμῖν ἐγω διεξῆλθον περὶ 
” 3 , ” ρω 2 σα ΄ της εδιότητος τοῦ Θερμοῦ λέγων. τὀύτων ὧδε ἔχοντων καὶ 

-” 3, ./ , ” ’ ] 1 τριών ὄντων, ὥσπερ προείρηκα, τῶν ἐπιζητουμένων κατὰ τι 
τὸ ἀντεξετάζειν, ἕτερον πρὸς ἕτερον Θερμὸν, ἐπειδὰν {ππο-- 
κραιης φησὶν ἐνιαῦθα ἔχειν τὰ αὐξανόμενα τὸ Βερμὸν 
πλειστον τὸ ἔμφυτον, τῶν τριῶν ἓν ἡ κυρίως χθώμενος 
ταύτῃ τῇ φωνῇ, ψεῦδός τε "εἴρηκέν ἢ κακώς κέχρηται τῆ 
φωνῇ καὶ ψεῦδός τι εἴρηκεν ἢ ἵνα ἀληθές τι δόξη εἰρηκέ- 

Ίαπι αᾱ {ποτεπιοπίαπι ἀπ[εγ, Έπρο να]ἰάϊας εβ α]ίεγαπι 
1ἱεγο οα]άμπα, φποά 1[α Ῥταεβατε γα]θαί ορεγα, 1Ιά πε- 
1Φἱ1άπη [επ]ρετ΄ οοπΓεφι{ίαχ, ααοᾷ απῖ οαα]ίαία ἠπίδηβας 
Πι ααἲ Γκρ[απίία οορίοῄβας, ΊΝαπι ΡΙεγιπιᾳπε φποᾷ ῥραι- 
οἴοτῖς ε[Π Γιβῃβαπίῖας εἴ Ραιο]ογῖς οα]ογὶ αἆ οριςδ οΡειη- 
ἀιπι ε[ι εΠβοαοϊΠπιαπ, . Όιτ εηπίπι Ρτῖας Ίοᾳαεβαπιαγ αἆ 
Ῥτορι Το ΠΠ} ορεΓΙΠπ οοπ[εοΙίοπεπα οα]ἱάαπι, ΠΟ φποά πιᾶ-. 
κίπιε αἀβιοίιπη, Γεὰ φποά πιαχίπια σΟΠΙΠΙΟΔΕΓΑ ΓΙΠΗ ε[ι, να- 
Πάῑὰς οχ1ΠΕ.  Οπατο σα]ἰάμπα 1ρ[ο οα]οτο ΡΙοίεη βίας ΙΠίεγ-- 
ἀάπι εἴῑαπι [αποίίοηες Ἰαεάῖι; Όμαε νορίς Γαρεσίης οσο 
4ᾳ οα]4ϊ Ῥτοργϊείαίε ἀἰ[εταί, Ίαεο αἆ ᾖᾷεπι ΓαοἹεπάαπι 
πηαΧΊΠγε ἀἴρπα Γα[βοίαπί,  Όσααι απίεπι Ίπου Ἱία [ο Ἰια-- 
Ῥοαπί βπίααε Ἱτία, αἱ ρεὶας ἀῑκί, αιαε ἵπ α][εγίης οα]14ἱ 
οῦ πι α]ίείο οοπιρατα(ἰοµθ᾽ ἀ[αταπία τς αΜππιαπε Ητρρο- 
οταίες Ἠ]ο Ρτοπιποϊανετίε: φµαε «Τε εμπὲε εαἰάἰ ἐππαεί ρἰμ- 
ΤΙπΙΙΩΠ Ἱαθεγε, εκ Ἰτῖοιις Ππάπι οοπηπη[ι[Γο πεσε[]ς «ῇι, Αα 
επ]πι ῬΡτορσίε Ἠας Ἰοᾳμμίῖοπς [ας {α][απι αΠηυῖά ργοίαε 
απί Ρ]άπε Πάς Ἰοᾳιμῖοπθ αρα ϊίαν εἰ αφι]ά {α1Π εππῃ- 
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ναε, χρὴ γὰρ αὐτὸν οὐ καλώς τῇ φωνῇ κεχρῆσθαυ. εἰ μὲν 

}ὰρ Ἵσφει πλεῖστον εἶναι τὸ Φερμὸν τοῖς αὐξανομένοις, οἷον 

κατὰ τὴν οὐσίαν, ὡς ἂν καὶ τὸ ὑγρόν τις φαίη πλεῖστον 

εἶναι τοῦ ἀμφορέως, οὐ τὸ διπλάσιον τούτου, τῇ μέν φωνῇ 

ὀρθώς δύξει κεχρῆσθαι, ακοδαν δέ τι πολὺ ἀνάγκη ἐσεῖν 

αὐτὸν εἰρηκέναι. οὐ γάρ ἐστι τῇ οὐσίᾳ τὸ ἐπὶ τῶν αυξα- 

νοµένων μν πλείστον, ὅτι οὐδὲ ὁ τοῦ σώματος ὄγκος 

μείζων ἐστὶν ἐπὶ τούτων ἢ ἐπὶ τῶν ἀκμαζύντων τὲ καὶ γε: 

ρόντων. τὸ ὃ᾽ ἔμφυτον Θερμὸν παντὶ παρέκτέταται τῷ 

σώματι. εἰ ὃδ᾽ αὖ πλείονα λέγει τοῖς αὔξανομενοις καὶ ταύ- 

μα τὴν θάλψιν ἐπιτεταμένην  ἴσως τούτου θερμοτέραν, ὡς 

ἂν (235) καὶ φαίη τις βουλόμενου εἰπεῖν τὴν χιύνα λευ-- 

ποτέραν εἶναι ἄλλου του τῶν λευκών, μὴ μα νόηθαν εἶναυ 

αὐτὴν μηδὲ μᾶλλον λευκὴν, αλλα πλεῖον εἶναι τὸ Λλευκὸν 

τοῦδε λευκοῦ, κατ ἀμφότερα δόξει ἁμαρτάνειν Ἱπποκράτην, 

κατά τε τὸ μὴ καλῶς κεχρῆσθαι τῇ φωνῇ καὶ κατὰ τὸ ἄλ- 

λως ψεῦδόᾳ τι λέγειν" κατὰ μὲν τὸ μὴ καλῶςρ κεχρῆσθαυ τῇ 

εἰανῖί ααῖ αἱ νεα αΠφπῖά αἰα][ο νιάραίας, 1ρήαπι {ά- 

ππει ας [επίεπίία Ῥθ]]ε παπι εί[[ε ορογίεῖ. οί ΠΒΠΙΠΘ 

σαίάϊ ρἱανήπναπα ογε[οθη [τρις Γε[Πε Ῥτοπαποῖα, Γεοαπάμαι 

Γαρβαπιίαπα νἰάε]ῖσεε, νε]αίῖ  απῖδ 1 ΑπΙΡΗΟΤΑ Ἠα πα] 

Ρἱυτίπιπαα ε[ῇε Ρτοἰα]ετῖί, αποά ἀπριο ναβ Ἠππι]άο {ΠΕ 

απηρ]ΙΗ5.  Ἠας απἶάεπι Ἰοᾳαπί[οπε τεοίε η[α5 ο[[ε ν]άείας, 

{αἰῇ απιεα (αἰάάααι Τρία ῥτοπιποῖα[[ο πιαχίπιθ πεοε[ε 

εΏ. ἈΝοι οπίπι ογε[οεΠΙ μας. Γεομπάαπι Γαρβαπίῖαπα Ἰπείι 

οα])ἷὰϊ Ρἱατίππάπα, α παπα Ἠΐ5 ποῦ ΙΠΠΙ πια]ος ΟοΓΡΟΥΙ5 πιο- 

1ε5 «παπι αείαίο Ποτεπῆβριας΄αο {επῖρας. ΔΑ οαἱἱάαπα 1η-- 

παίαπι πΠϊνετίο οοτροσῖ εκραπαίίαν,  ὍΌμοά Π ταγ[ας Ῥτο- 

παποῖεῖ αἀο]ε[εεπῆρας πια]ογεπα' εππι(πε ΠΠίΕΠΠΟΓεπι Ἱπεί[ίο 

οα]ογεπι, {ογία[ῇῃο α]ίετο σαΠἀίοτεπι, ααθπια ἁπιοδ πα { ααῑς 

Ῥτοίυ]επῖξ, ααππι πΊνεπι τε αἰία οαΠΙάΙοτεπι ΑΠΠΓΠΙΟΤΕ νε- 

Τε, ποπ ]απι ε[ο οαπάἰάίογεια, Ππε(θ πιαβῖς οαπαάἱάαπι, 

[εά ἴπ ϱα ε[[ε Ρρ]ας σαπἀοτίδ, Ἰπ Πίχοφιε 4Ρεγτατο αρρᾶ- 

τιογῖέ Ἡϊρροοταίες,. μπα αισά. ἸοᾳππΠοπθ πο Ρτορο αί 

[ας ἴμπι αιοά αἶίαο {α]Γάπο απίἀἁαπι επαποϊοί, Όπος 1ο” 
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φωνῇ διαμαρτάνειν ἂν δοκοίη, ὅτι τὴν ἐπ᾽ οὐσίας πλείονος 

ταττομένην φωνὴν ταύτην ἔταξεν, ἐθέλων σημῆναι ποιότητα 

ἐπιτεταμένην μᾶλλον ὑπάρχειν τῇ Ὀάλψει. ψεῖδος δέ τε 

ἂν δοκῇ εἰρηκέναι, ὕτι οὐ μάλιστα ἐπιτεταμένον τὸ θερμὸν 
τοῖς αὐξανομένοις κατὰ τὴν ποίό- [57ι] τητα, οὐ δεόν- 

τως, θΘερμότερον ἐπὶ τῆσδε τῆς ἠλικίας τοῦ δερμοῦ ἡ ἐπ 
ἄλλης τιινὀς. ὁ δὲ ἔφη εἶναι μάλιστα ἐπιτεταμένον ἐπὶ τῶν 

αὐξανομένων' ὅτι δὲ τοῦτο ψεῦδος τυγχάνει ὂν τὸ μάλιστα 

ἐπιτετάσθαι τοῖς αὐξανομένοις τὸ θερμὸν, ῥᾷδιόν ἐστε παντὶ 
ἐπιστῆσαυ. οὐδὲν γὰρ ἂν εὑρέθη γνώρισμα κατὰ τὸ σώμα 
ὑπάρχον ἐπὶ τῶν αὐξανομένων τῆς µάλισια κατὰ τὴν θάλ- 

Φιν ἐπιτάσεως τοῦ Θερμοῦ. τὸ γὰρ εἰρημένον ὑπὸ τούτου 
ἐν τῷ περὶ φύσεως ἀνθρώπου συγγράµµατε, εἰς τέκµαρσιν 
τοῦ πλεῖστον εἶναυ τοῖς αὐξανομένοις τὸ θΘερμὸν, ἠλίθιον 
παντελώς. τῷ γὰρ πρώτῳ χρόνῳ Φερμότερον ἀποφαίνειν 
εἶναι τὸν ἄνθρωπον, τἐκμαιρόμενος τῇ αὐξήσει πλείστη τη- 
νικαῦτα συντελουμένη. οὐ γὰρ ἂν πρὺς βίαν, φησὶ, καὶ 

παρὰ φύσιν ἀνεφέρετο ἡ τροφὴ πρὸς ἐναντίον τῷ αὐτῆς 

αππί]οπε Ρτοῦε [αφ ΠΟΠ {αογίε, 185 Όεγτατε οοη[ρϊο]είατ, 
Ύπαπα ἴπ ππα]οτο [αρβαπΗα εκρµσθπάα ροβίαπι Ἠαπο Ἰοᾳα11-- 

Ί1οπεπι Παἰαοτῖί, ἀαπι ΙΠΙΕΠΠΟΤΕΠΑ οα]ογῖς α πα αίεπι ο[ιει-- 

4ετε πἰΠίαν. Εα][απι απἴεα αιἰάάαπι Ῥτοπυποία[ε νὶἆε- 

Ῥτατ, απμπι οαά σπα  οτε[οεπίῖριας απαλίαίο πη]ηῖπιε Πἱ 

ΙΠΙΕΠΠΗΒ, πε(πε Ἠαο 11 αεἰαίε Ίατε οαάαπι α παπι 1π αα 

αὐορίαπα Πἲ οαάϊᾳδ, ΑΙ 1]]ε ογε[οεπίῖραθ πιακίπχε 1Πίει-- 

{απι εἴΤε ρτοπιπεοίανΗ. Ομοά αιίεπι {α][απι ΠΠ ογε[οεπί]-- 

Ῥας Ππίεηίας ε[Τε οα]]άαπι οπιπῖρας [οἶτε {αεῖ]ε ε[Π. ἸἈι]- 

Ίάπα Ποιϊάεπι οοπιρετίαπι ει απάΙοίαπι ἵπ οΟΓΡΟΓΕ ΕΟΓΗΠΗ 

απΙ οτε[ομηῖ, ρταε[εγίῖπι ταί]οπο οα]οτῖδ, Ιπίιεπ[οΠίς οα]1ά1, 

Ίνα φαοά αἲ «ο 1π Ἰρτο 4ε παίυτα ἨΙπιαπα Ῥτοπαποῖᾶ- 

ἵππι εβ αἆ Ρτοβαπάμπα οτγε[οεπίῖρας ΡΙατίππαπα οαάσπαι ε[[α 

Ῥίαπε Ἱστῖίαπα εβ, νἰἀε]οεί Ρτίπιο αεἰα[ῖδ {ειπρογε Ἰοπιῖ-- 

11 ε[ε οαἱάϊίογεπι α{Πγπιατο ἀποία αἳὖ Ἱπογεπιεπίο, αποά 

ίππο Ρ]ητίππηπα ρεταρῖτιχσ, οοπ]εοίυτα. Ίοι επῖπι νὶ, ἵπ- 

ααἲῖ, εἴ Ρρταείες παίυταπη {εττείας αἰπιεπίμπι οοπίτα [η 

μμ... 
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τῆς βάρευ ἐν τῷ αὔξεσθαι τὸ μι εἰ µή τι ἐσχυρὸν τὸ 

ἐπαναγκάζον Π. τῷ γὰρ τοιούτῳ οὐ τὸ μᾶλλον ἐπιτετάσθαυ 
] Δ ; Δ ΄ 3 ’ 3 . ) 3 

κατα την Όαλψιν το Ὀερμον ἐστι γνώρισμα, αλλα το ἰσχν- 

θότερον εἴναυ. τὸ δὲ ἐσχυρότερον, ὡς ολίγον ἔμπροσθεν εἲ- 
πον, οὐ τοιοῦτον ἦν, οἷον τὸν µάλισια ἐπιτεταμένον κατὰ 

αὐτοῦ ποιότητα, αλλὰ τὸ μαλιστα σύμμετρον πρὸς τὸ ἔργον' 

ὅτε δὴ οὖν ταῦτα ταύτῃ ἔχει, εἴπερ οὕτως λέγει /πποκρά- 
της, τὰ αὐξανόμενα τὸ θΘερμὸν ἔχει πλεῖστον τὸ ἔμφυτον, 
και ἀμφότερα διαμαρτάνει, κατά τε τὸ μὴ καλώς κεχρῆ- 

σθαι τῇ φωνῇ καὶ κατὰ τὸ ψεῦδός τι ἄλλως εἰρηκέναι εἰ 

ὁ᾽ ὡς τὸ τρίτον εἶπον λέγει, πλεῖστον εἶναι τοῖς αὐξανομε- 
Δ Δ 3 ”, - 3 , 3 9 3”, 

νοις τὸ Θερμὸν ἐν ἴσῳ τοῦ τὲ ἰσχυροτάτου πρὸς τὴν ἄνυ-- 
” ” ιά 3 ” ’ ’ 

σιν τοῦ έργου, ὕπερ γίνεται ἐκ τοῦ μάλιστα σύμμετρον εἷ- 
ναι, ουὐχὶ δέ γε ἔκ τοῦ ἤτου τῇ οὐσίᾳ πλεῖον. ὑπάρχειν ἢ 
αὐτῆ τῇ θΘάλψει ἐπιτετάσθαι μάλιστα. τῇ μὲν οὖν φωνῇ αφή μ ο δ/. φωμη 

να. 4 ο κ κα .» Ε Δ δοκοίη ἂν καλώς κεχρῆσθαι, ὅτε πλεῖστον εἶπεν εἶναι τὸ 
Θερμὲν, δέον φάναι ἰσχυρότατον, τὸ µέντου εἰρημένον ὁὀρ- 

Φώς λελέχθαι δοκοίη ἄν, ὥσπερ γὰρ αἱ αυξήσεις ὑπὸ τοῦ 

Ῥοπάετῖ ΡΓοΟΡΕΗΠΟΠΕΠΙ, ἆππι ααρείας οοτρα8, πΙΠ απίά 

ναµάαπι Πἱ{ ᾳαοᾷ οορεγεῖ. Ἠοο επῖπι Ἠπ]μβδπιοβϊ ποπ αιοά 

ταίϊοηπε οα]ογῖ πιαρῖς Ιπίεπάαίασ, οαάαπα Ιπάιοίαπι εἴ, 

Γεὰ ααοά Πί ναλµάϊαςδ. ΑΙ ναἰιάῖας, αἱ Ῥασ]ο απὶο Ριοϊυ]1, 
ποα 1 ε[ι αιοά [πα ἀρία οαμαλµίαίε πιαχίπιε ἀπίεηίαπη, 

Γεὰ αἆ ορα5 εοπβεϊεπάππα οοπίεπιρεταϊ{ππιαπι εΠ, Οιαπᾶο 

ἀρῖίας Ἠαπο 1Π πιοάσπ {ε Ἠαρεπί, Π τα ]οᾳπαίας Ηἱρρο- 

οχαίεδ: Ύϱάθ ογε[οιηϊ οαάμπι ἀππαίαπι Ἠαρεπί Ρ]αγίππαπι, 

{π μἰτοφιε οαε[ρ]ίαί ἴππι φποά Πο Ῥτοῦς γοσδρι]1 μία- 

ἴατ ἴμπι φαοά αμαυῖά {α][υπι αἰ]ας ρτοπωποίανετή.. Αί {, 

πἳ 1Π. εγίΙο ἀῑοεβαπα, ογε[οεπίάρας Ρἱατίπαπι ε[ε οα]1ά μπι, 

Ῥειαεφιε 4ο να]άϊ[Ππιυπα Πί αἆ ορετῖ Ρετ{εεΙΙοπει ῃτο- 

Ῥοπαί, αιοᾷ εκ εο ροιΙ[Ἡπιαπ οροπίας, αωῖα οοπιπιοἆο- 

ταίππα ε[Ι, πο οαπῖα εκ [αρ[αηίία εορίοβοτε οοπ[αῖϊ αιιί 

εκ οαίοτο Ρτοἰεπ{ίογο Ῥχοοεαϊ. Ἠαο Ίίαφιε Ἰοφιμίίοπθ 

ΏηΟΗ τεοἰε υ[μς ε[ε νἰἀείαν, αὐῖα Ῥ]αγίπιαπα εἴε οα1άμπα 

Ῥτοίιμ]έ, αποά να)ά[ππιαπα ἀῑκ][[ε ἀεριοταί, 1ά ἵαππει αὓ 
εο τεοίο ρτοπιποϊαίμπα ε[]ε νἰάείας, Ουεπιαάμιοάιπι εηἶπι 
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ἐμφύτου γίνονται δερμοῦ, ὥσπερ οὖν ἐρεῖ ὁ λόγος, ἀμήχα- 

φον καὶ αἀδύναντον μὴ ἰσχυρότατον εἶναι αὐιὸ ἐπὶ τῶν αὖ- 
ξανομένων. καί µου εἰς τοῦτο καλῶς ἂν εἴη λελεγμένον τὸ 
ἐκ τοῦ περὶ φύσεως ἀνθρώπου συγγράµµαιος. ἀνάγκη γὼρ 
αὐξαγόμενον καὶ χωρέον τὸ σώμα πρὸς βίην ἰσχυρότατον 
ἔχειν τὸ Θερμὸν αὐτῆς, οἵα καὶ ἡᾗ τοῦ {ύκου ῥῆσις εἰς 
Ῥηννε μὲν ἐκτεταμένη, πλέον δὲ οὐδὲν ἑρμηνεύουσα τῶν 
ὑπ ἐμοῦ προειρηµένων. εἰ μὲν γὰρ τῷ τῆς οὐσίας ὄγκῳ 
παραμέτρων ὁ ᾿/πποκράτης, πλέον ἔφησεν εἶναι τοῖς αὐξα- 
ομένοις τὸ Θερμὸν ἁμαρτάνειν αὐτὸν οἴεται, µμικροτέρου 
σαφῶς τοῖς παιδίοις ὑπάρχοντος τοῦ σώματος. εἰ δὲ τὸ 
κατὰ τὴν θαάλψιν ἐπιτεταμένον, πάλιν αὖ καὶ τούτου μό-. 
χεσθαἰί φησι τὸ Φφαινόμενον. εἰ δὲ τὸ κατὰ τὴν ἐνέργειαν 
ἐσχυρότερον, ἀληθὲς μὲν τι λέγέσθαι συγχωρεῖ, κεχρῆσθαυ 
δὲ οὐ καλῶς αὐτὸν ἀποφαίνει τῇ λέξει. Ἰχρῆναι γὰρ οὐ 
πλεον, ἀλλ ἰσχυρότερον ὡς πρὸς τὴν ἐνέργειαν εἰρῆσθαι τὸ 
τῶν αὐξανομένων ΦΘερμόν. 

αὉ 1ΠΠαίο οἑΠᾶο Ἱπογεπιεπία ρεγβοϊαπίαχ, Πο ταῖο ἀῑοιαί 
Πετί πιπῖπιε Ρο[ε, ααῑπ 1ᾷ αἀο]ε[οεπβας ναἰἰά1 [παν 
Πι, Αίας 14 πηΠί ΡγαεεΊατε Ρτοπαποίαται {αότΕ, φποά 
1π 11ο 4ὲ παίατα Ἠιππαπα [ογβίίμτ. Όιοά επῖπι ογε[οῖε 
᾿αἴαιιε νὶ βτοσσα]ε οογρας5, 1 οα[άαπι 1ρβας ναΙαΙ[ασναπα 
Ἰαβεγτε πεσε[Τε εβ, ΟαἹσομπαιπα Γαογῖ! Ιοῖ ογαί1ο ἵπ 
Ῥτο]χ][αίοπι Ρτοϊεη[α πΙμΙ] απιρῃας ᾳπαπη πας α ππς ργίιι8 
οοπιπιεπιογαῖα Γαπέ εχρ]ὶσαῖ.  Θἱ παπι(πο Γαββαπί]ας ππο]επα 
πηεξϊίμς Ἡϊρρουταίες, οορίοβας ογε[οεπ!ίρας ε[[ε σαάτπι 
Ῥτοπιποϊαν{Ε, Ἱρίατη αβεγγατο οεΗ[εξ, 4 παπα ρεγ[ρίοιια Ρραε- 
πα] πη]πας οογρας εχἰίῃαί.  Θἱ νετο Ιπίιεηβοτῖ σα]οΓῖβ 
ΓαΙΙοπε εαπιπιπι Πα Ἠπίο αρρατεπε Ἰά ορρασηατε ἆθ- 
πυπο]αί, οἱ ἀεπῖφπο θποὰ 1π ορεγο Ρογβοϊεπάο να]]άΐπς 
Βι, νεταπι φπἶάεαι [επίεηίῖαπι ἀῑκ][ε οοησεᾶίε, Ίρ[απι {α-- 
ππεπ Ἰοᾳιμίῖοπο ΠΟΠ Ῥτορε α[απι Γαϊ[Πε α[Πεγῖ. Άοι επῖπα 
εορῖοῄις οαΠάάπι, [εὰ να]ϊάϊτας αἆ ορις ρεγΠοϊεπάιπι 1π 
119 αἱ ογε[εαπί ρχοπαποϊα[ε οροσίαεγαί, 
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δ.. 
[272] ᾿4λλ’, ὦ βέλτιστε «4ύκε, φαίη τις ἂν, οἶμαυ, 

πρὸς αὐτὸν ἀπολογούμενος ὑπὲρ ὧν ἐπηρτάδει τὸν Ππποκρά- 

την μὴ ταῦτα εἶναι μοχθηρὰ τὰ λεγόμενα. εὐθὺς οὖν τὸ 

κατὰ τὴν οὐσίαν πλέον θΘερμὸν, οὐχ ἁπλῶς κρίνεται τῷ 

τοῦ παντὸς ὄγκῳ σώματος», αλλ ὡς αὐτὸς ὃ .«{ύκος ἔλεγεν 

ἑτέρωθε, µέγιστον ἐγκέφαλον ἔχειν τὸν ἄνθρωπον οὐχ ἁπλῶς 

λαμβάνων τὸ μέγεθος, ἀλλὼ κατὰ τὴν ἄνάλογίαν τοῦ ζώου 

πρὸς τὸ ζῶον. ὥσπερ οὖν οὕτω σμικρὸν παιδίου ἐλέφαν- 

τος τοῦ μεγίστου μείζονα τὸν ἐγκέφαλον ἔχειν Φησὶν, οὐ τῷ 

τοῦ σώματος Όὄγκῳ μόνῳ προσέχων τὸν νοῦν, ἄλλα προστει- 

θεὶς αὐτοῦ τὸ κατὰ τὴν ἀναλογίαν, οὕτω καἀπὶ τοῦ Θερμοῦ 

σώματος ἐχρῆν πεποιηκένὰι, σκεψἀμενὸν ὁποῖόν τι τῶν ἐν 

ἡμῖν σωμάτων ἔμφυτον ὑπάρχει, τουτέστιν ἀρχέγονον. αὐτὸς 

γὼρ ἐπίσέαται τοὔνομα καὶ γεγραμμένον ἐν τοῖ {ππο- 

κρατέίοις βιβλίοις καὶ συνημμένον ἐκεῖνο τὸ σώμα τὸ ἐξ 

ἀρχῆς ὑπάρχον τοῖς γεννωμµένοις, τουτὲστίν ἐξ οὗ τὴν πρω- 

την ἔσχηκε γένεσιν. ἆρ οὖν ἄλλο τι τοῦτ . ἐστὶ πλὴν κα- 

ΥΠ. 

Ύεταπι, ο Τσο εἰατί[ππιε, Ῥγοιυ]ετῖξ πιοα απ]άεπα 

[επίεηίία απἱερῖαιη 1] θὰ Ἡοπιίπεπι τε[ροπ[ατας; αι]ραθ 

ἀρ[ε Ἡἱρροσχαίεπι οαΙηπηπ]αίας, Ίαεο πό ε[ῇε Ῥίανα ο.αθ 

ϱῦ εο Ργοπήποϊαπιατ. Ίαπι ῥτίπιππι 6εΠΊΠι εα]ϊάαπι  οορῖο- 

Πως Γεεαπάμπι [αρβαμίίαπι που αΡ[ο]αίε Ἠπίνετῃ οοτροσῖ8 

το] ἀλάϊῑσαίατ, πιο αἲ 1ρίε Έγοις αΏβὶ Ῥτο[εγεραί, 

Πακ ΙΠΙΙΠΙ Ἠοπι]ηῖ οΘΓεῦταπα εἶ[α ΠΟΠ αεεερία ᾿αΡ[οϊαίε 

ταση Ἰαάἶπε, [εά ες απ]πια]]5 μπα απὶηια] απα]ορία Ι1οφ Ἡ-ε 

ἔμ5 εΏ, Οιεπιααιοάἁπι Ισίας ριβΗααι αἄεο Ῥαεταίαπα 

πηακῖππο εἰερ]ιαπίο πια]ι5 Ίαρετε οεγεῦταπι Ῥτοπαποϊαν]ϊ, 

ἩοΠ [οἱ οογβοτϊς πιο] ππεπίε αἁμιδίτα, Γεᾷ εἰ πἀάτία ε]ας-- 

ἄεαι τεῖ απἀ]οσία, Πο εἴἶαπι Ίαπα 1π᾽ σα]άο οὔρογε {ε- 

οἶ[[ε οροτίεῦαί [ροεπ]αίαπι, Ύμα]ε Πί ααοᾶ πο[ᾖ]δ οο{ρο- 

τΊριο Ἱήπαίαπη οχ]ΙΙ, Ἰοο ε[ι ρε ϊρεπίαωι. Τρί Παπιᾳπο 

᾿Τοῖϊ Ίου ποππεπ Πἱρροοταιϊεῖς Ἠμτῖφ Γοπἱρίαπα ε[[ε ἸΠαάφαο 

οοσρα5 αποά αΏ εχογᾷϊο Ργουγεαμά!5 πίστα εΠ’ εοα]α[τε, 

ου ε{ι εκ πο Ί]ία ρευμα οξίαπι Ἠαβαέτο. : Όταν 1βἱ- 
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ταμηνίου καὶ σπέρματος; ἐγὼ μὲν οὐδὲν οἶδα τρίτον, ἀλλ 

ἐπεί περ ἡ τοῦ σώματος οὐσία τοῖς γεννωμένοιο ἐκ τούτων 
ἐστὶ τῶν αρχῶν, 3 μὲν ακριβώς πρώτη σύστασις οὖκ ἐκ 

πλείστων ἂν εἶναυ λέγοιτο τῶν εἰρημένων σωμάτων, ἀλλ 
ἐκ µόνων. καΐτου τί λέγω τὴν πρώτην ἀκριβῶς ; εἰ γὰρ 

ἀνομνησθείημεν ὁποίων τιιὰ διηγήσατο τὴν ἑκταίαν γονὴν 

“Ιπποκράτης, Σἰσόμεθα σαφῶς ἔτι διαμένον ἐν αὐτῇ τὸ ἔμ- 

συτον σῶμα. πρὶν γὰρ ὁστοῦ τινα φύσιν ἢ φλεβὺς ἢ ἆρ- 
τηρίας ἢ νεύρου 3 χόνδρου 1 συνδέσμου ἐν τῷ κυήµατε 

φαΐνεσθαι, µύνον αὐτοῖς ὑπάρχει Θερμὸν σώμα τὸ ἔμφυτον. 
ἀδιάπλαστος γάρ τις σὰρξ μαλακὴ παραπλήσιος αἵματος 
Φρόμβῳ διαδέχεται τὴν πρώεην τοῦ κυήµατος ἰδέαν, ἓν 

αὐτῇ τινας ἔχουσαν, καθάπερ “Ιπποκράτης ὠνόμασεν, οἷον 

αἱμάλωπας ἐκ τῆς τοῦ σπέρματος οὐσίας, τῆς ἐν αὐτῇ λευ- 
κότητος ὑπαρχούσης, ὕσιερον ὃ᾽ ἐκ πολλῆς τῆς ἀλλοιώσεως 

συνεχώς Ὕιγνομένης, ὁστοῦ τις ὑπογραφὴ καὶ χόνδρου καὶ 

συνδέσμου καὶ νεύρου καὶ ἀρτηρίας καὶ φλεβὸς αποτελεῖιας, 

καθ ὃν δη χρόνον µένον ἔτι τὸ ἔμφυτον Θερμὸν σώμα 

ασ αι]άάαπι Ίοο απᾶ εχΙ[ῖ Ῥταείετ(παπι πιεπβτααπι εξ 

{επιεαὸ Εαυϊάεπι Γετίίαπι π]]άπα Ὠηονὶ. Ὑετηπι ᾳοπίαπα 

οοτροτίς {αρ[απίία εκ Ἠῖ οοπβαϊ ρε]ποῖρίϊδᾳ Ῥ]απε Ρεῖπιᾶ 

εοπ/Ηα[ῖο ποπ εκ ῬΡ]υγ]ρμθ οἴἴαπι οοπιπιεπιοταἰῖς Ίδια 

Γο]ῖ οογροσῖβιας οοπ/[ίαγε Ῥγαεάιοαρτίατ, ΘΟμῖά αμ{επι Ρρ]απο 

ΡΙΙπιππι Ῥχο[ετοῦ Θἱ παπι(με ϱΠα]επ εχρο[αεξ [εχίαππα 

δεηἹίαγαπι ΗἩιρροοταῖεν 1 πιοηίοπι τενοςᾶνεΓΙης5, ἀ1]ιοιάθ 

Ῥετοϊρίεπιας εἰἰαπιπάπα Ἱππαίυπι 1Π Τρία ϱΟΓΡΗ5δ ΡΕΓΠΙΑΠΕΤΕ, 

Ῥτίυσηᾶπα επἶΠι αι ο[ῇ αμ νεπαο αιΐ απετίαθ απί 

πετνὶ αιί οατ]ασίηῖ ααί ράπεηΗ Ἱπ Μείαδ παίητα αρρᾶ- 

χεαί, [ο]απι 1ρῇ5 οοτρας οαΙάαπα Ἰπηαίαπα ε, Ἱη[οταιῖ 

οπ]πι (α8εάαπι 68ΓΟ πΟ]]15 [αηρυ]ηῖδ ϱταῖπο [πι] ΡΓΙΠΙάΠΙ 

{είας {ογπιαπι αααπάαπα ἰπ [ε [α[ο1ριί ἵαπαπαπι Γαβ1]]αἴ]οπες 

Ἰαεπια]ορας, αἱ Ηιρροοταίες ποπ]παν], εχ Γεπιπῖς [αῇ- 

Παπιῖα 4ααε ἀ1ρ[ας οαπάοτῖ5 ε[ι εΠεοίτίσκ, ἀεϊηάε νεχο ῥρεί- 

χηυ]ίαπα Ύυας α[πάαο Πί ππίαοπεπα αμαεάαπα, οἷῇ ἀε]ῖ-- 

Ἠεαί1ο, οαγ]ασίπῖδ, Ἰσαπιεπίϊ, πετνῖ, ατίἰεγί8θ εἴ γεπαᾶθ 

αΡ{ο]γτίΗχ, ᾳπο Ίαπι {επιροτο αἆμμο Πππαίαπι αάμπι ΟΟΓ- 
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τοῖς κυουμένοις ἐστῖν, ἀλλὰ πλεῖστον ἀεί τὲ καὶ μᾶλλόν ἐστιν 

ὕσον αὔξεταυ τὰ ἀὐσήῤινα, τὸ μὲν ἕμφυτον αὐτῶν σώμα 

Φερμὸν, ὕπερ ἦν αἷμα καὶ σπέρμα μεῖον Υέγνετᾶε, ποικι- 

λία δὲ ἐπικτήτων όν. σωμάτων. οὐδὲν γὰρ τῶν εἰ- 

θημενῶν τοῖς ἑώοις ἐμφυιόν ἐστιν, αλλ ἐπίκτητα πάντα καὶ 

εἴπερ ὕλον τ᾽ ἦν πα ποτε ζώον ὄστινον ἢ νεύρινον, 

ἐφθείρετ ἂν οὕτως τὸ ἔμφυτον θερμό». αλλὰ τοῦτο ήδη 

ἀδύνατον, ἐπικρατεῖν δὲ τὴν τῶν ὁὀστῶν καὶ χόνδρων καὶ 

συνδέσμων. καὶ νεύρων καὶ αρτηριών οὐσίαν ἐγχωρεῖ, τὰ 

ο ᾱ εἰς ἔσχατον γήρας άφι- [575 ] κόµενα τῶν ζώων ἐλα- 

ο. τα τὴν αμάτώδη φύσιν ὀλίγου δεῖν, ἐξ ὁστῶν 

µόνων καὶ νεύρων, ὑμένων τε καὶ συνδέσμων, αρτηριών τὸ 

υπαὶ φλεβών καὶ ἠ όρο σύγκειται. ἐκ γὰρ μὲν ὅλων τῶν 

τοῦ. ζώου ον ᾗ μόνη σαρξ αἱματώδης ἐστὶν, ἣν ἐλαχί-- 

ο ἔχει τὰ 7εγηρακύτα, καὶ ταύτην ὀλίγαιμόν τὲ καὶ σκλτ-- 

ράν. τῶν δ᾽ ἄλλων τῶν αν Φε “μορίων ουδὲν ο”. 

δες ὑπάρχει. οὔκουν ἁπλῶς χρὴ τῷ τῆς οὐσίας ὄγκῳ μὲ- 

τρεῖν τὸ ποσὸν τοῦ συμφύτου σώματος, ὕπερ ἐπὶ τῆς ὃρα-- 

Ῥα5 οοποερίῖ5 Ρεγπιαπεί, αποά ἵαππεπ ἆππι ογε[οαπ!ῖ Γείπθ 

Γεππρεχ οορίοβιφ αο ππα]α5 τετ. Οείεταπι Ἱππαίπα 

Ἱρ[ογιπι οαλ]άππι αιοά [αηραῖς Γαεγαί εἵ Γεπιεη Ἱπιππϊπ (αγ, 

Λά[οΙιΠΙογιπι 4ποάε «ΟΓΡΟΓΙΠΙ αοοεά1ῖ νατἰείαδ. ΌὉοπιπιε- 

ππογαϊότα πι οπῖπι πα ]άπα απ]ππα]ίρας Ἱππαίαπα ε{ε, Γεὰ αᾱ- 

[οἱ ία οπωπῖα. Όποά [ Ρο[εῖί απίνεγ[απι απῖπιαϊ| ο[ἴειπα 

βενῖ απί πεγνειπι, {ο πίίᾳαε Ἱππαίαπι σαΠάαπι Ιπίετῖτεξ, 

Ψεταπι 14 Πετὶ ποη Ροϊεβ. Ῥτοβαρίϊε ἴαππεη ε[ι οἴπαπι, 

οαγ]ασίπ πα, ΠσαπιεπίοΓαΠα, ΠΕΧΥΟΤαπι εί αγ{ετίαγαπα Γα0-- 

βαπιῖα εκ[αρετατε. Ὀπάε α«παο αἆ εχίγεπιαπι Γ[επεοίαίεπα 

απ]ππα]ῖα ρετνεπεγαπί, πα Γαηραῖπθεαε παίαγαε ΠΙΙΠΙΠΙΠΠΙ 

Γοτϊαπίας εκ [οἱ Ρτορεπιοάσπα οἴμρας, πΠεγνῖδ, ΠιεπΙΡΓα-- 

η], Ἱραππεπείδ, αγίεεϊ, Υεπῖς εἵ ομγ(]αρίπίρις οοπ/[ιαΠΕ, 

Εκ οπιπίῖρας Πααϊάεπι απ]πια]] ρατίῖρας [ο]α ο.πο [αηρηῖ- 

πεα ε{ὶ, «παπι 4Ἡ3θ «ΟΠΓΕΠΠεΓΕ οοχροτᾶ πΙΙΠΙπΙπΠι Παρεπί 

ᾳµαθ οἳ ραιοί [απραϊπί αο ἆωτα εΠ. ἍΑαταπι Ύεχο ρα- 

εαπα οοπιπιθπιογαίατυη [απση]πεα πα]]α εΠ. Ίο «1Ρο αὐ- 

Γο]πίε ἵππαίί οοτροσῖ παπί» [αρ[βαπίΙαθ πιο]ο πιοϊοπάα 
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στικωτάτηρ τῶν ἐν αὐτῷ ποιοτήτων ἔμφυτον ὠνόμασται 
Θερμὸν, ἀλλὰ παραβάλλοντας τοῖς οὐκ ἐμφύτοις σκοπεῖσθαυ 

τὴν ἀναλογίαν. ὡς γὰρ ἕν τῷ βαλανείῳ πολὺν ἀτμὸν ἢ νὴ 

ἄία καπνὸν ἤ τι τοιοῦτον ἔτερον εἶναί φαμεν, οὐ πρὸς τὸ 

μέγεθος ἀναφέροντες ἁπλῶς τῶν οἰκιῶν, ἄλλα πρὸς τὸν οἱ- 
κεῖον αέρα. τοῦ. βαλανείου, οὕτως καὶ κατὰ τὸν ἄνθρωπον 

ἐροῦμεν ἤτοι πλείστην εἶναι τὴν οὐσίαν ἢ ὀλίγην τοῦ (336) 

ἐμφύτου Φερμοῦ, παραβάλλοντες τοῖς οὐκ ἐμφύτοις σώμασιν. 

αἱματωδέσταια γὰρ ἅπαντια ἔχει τὸ βρέφος, ἄχρι καὶ τοῖς 

ὀσιοῖς ἐμφαίνεσθαί τι τοιοῦτον.. ἔμπαλιν δὲ οἳ γέροντες 
ἀναιμότατα πάνε, ἔχουσιν ἄχρι τῶν σαρκῶν"' καὶ γὰρ ταύ- 

ταις ἐλάχιστον αἵματος ὑπάρχει. αλλ ἢν ἔμφυτον σώμα 

Θερμὸν τὸ αἷμα περαίνοιτ ἂν οὖν ἐκ τὠνὸδε πλεῖστον μὲν 

εἶναι τὸ ἔμφυτον θερμὸν σῶμα τοῖς αυξαγομένοις, ἐλάχι- 

στον δὲ τοῖς γεγηρακόσιν. οὕτως δὲ καὶ τὸ σπέρμα συγ- 

κείµενον ἔκ τε τῆς ὀθῥώδους ἑγρότητος καὶ τοῦ πνεύματος 
τοῦ κατ αὐτὴν, ἐλάχιστον μὲν ἐν τοῖς γεγηρακόσε, πλεῖστον 
ὃ᾽ ἐστὶν ἐν τοῖς τῶν αὐξανομένων σώμασι καὶ τούτων μά- 

ει, αιοᾷ αὖ ε[ιοαοϊ[ῖπια απλο ἵπ 6ο α[ί φπα]ίαία, οα]ῖ- 

ἀιπω Ἱηπαίῖαπα ποπαϊπαίαπι εΠ, [εὰ Γαοεία ο 15 ᾳπας πη-- 

ὨΙπιθ Ἱηπαΐα [αηπῖ οοπιρατα(ἴοηο, απα]οβῖα Ρεγρεπάεπάα εβ, 

Οεπιαάπιοά σπα επῖπα 1η Ῥα]πεο ΥαροΓεΠι ααί εἰἶαπι {απηάπα 

απ Ἠ]αβπιοςί αλ[οταπα πα] ία]. ε[[ε ἀῑοίπιιιδ, ποπ αξ[ο]αῖε 

αἆ αεζῖαπι πηλρπ(μάίποπι τε[Γετεηίες, [εᾷ αἆ Ρρεομ]ῖατεπι 

Ῥα]μεί αὔτεια, [ο εἰ ἴπ Ἰοπίπε ααί ΡΙάγππυπα αιί ραι- 

ουσ πηαίΙ οα]1άϊ Γαρβαπίῖαπι ε[ε ἀϊσεπιμςδ, Ιππία οι 

πΗΙΠΙηης 1ΠΠα{15 οοτροτίρα8. οοπηραγβίΙοµθ6. Οπιπία παπι θ 

[ας αρθεί 48 πιαχκίπιθ [αηριΐπεα, εἰἶαπι αἀα[απε οίΊα 

ααἱάρίαπι Ἰ]αθπηοςί οοη/[ρίοαχ. Όοπίτα νετο [εηῖριης 

αἆα[αᾳια οἄγηθιι εχ[αηραία Γαπῖ οωπία,  Εἰεπίπι Ἠ]δ σαζ-- 

πῖριας πϊπίππαπα [ωβ6β [αησι]πῖ. Αἱ Π οα]ἰάαπα Ἰππαίαπα 

οογρις [αηραῖς εβ, οο]]]σείαγ [απο εκ Ἰῖς Ρ]ατίπιωπι α]- 

ἀεπι Ἱπε[ε οα]άἱ ἹππαίΙ οογροτῖ οΓγε[οεηΙῖραςδ, [επῖο νετο 

οοπ{εοιῖς πιπΙπαη,  Φὶο εἰἶαπι Γεπιεη εκ [ετο[ο Ἠπιογθ 

οἱ αι 1π εο ε[ (ρἰπίία οοπβἠἑαίαπι, πα ζεηίαπι Παρί απ]- 

ἀεπι ραμο{πμιυπι, ετε[οξ1ριὶ5' Ύεχο οοτροε]βιιβ οορίοΠ{]-- 
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λιστα ἐν τοῖς νεωτάτοις, ὡς ἐν τοῖς πὲρὶ σπέρματος ὑπο- 

μνήμασιν ἀπεδείξαμεν. εἰ γοῦν ἀπορήσειο, εὲ ῥᾳδίως ἄνα- 

: λίσκεται γαἳὶ διαθρα. τὸ σώμα τῶν αὐξανομένων ; καὶ μὴν 

ἐπί γε τῶν ἄλλων οὐκ αγνοεῖς ὕδωρ μὲν Θερμὸν ἢ ἔλαιον 

ἤ τι τῶν οὕτως ὑγρῶν “ωσαν διαφορούμένον ὕλον. οὔτὲ 

γὰρ 7ῆν οὔτε λέθον οὔτ ἄλλο τῶν ψυχρών φύσει καὶ ξη- 

ρῶν. δύο μὲν γάρ εἰσιν ἓν ἅπασι τοῖς οἶσεν ἐπιτηδειότα-- 

ται ποιότητες εἰς διαφὀρησιν, ἑγρότης καὶ θερµότης, δύο 

δὲ ἔµπαλιν εἰς διαμονῆν, Ἑηρότης καὶ ψι χρότης,, ὧσε ουὐ- 

δὲν θαυμαστὸν, εἰ τὼ μὲν τῶν παιδίων σώμρσα: διά τὸ τὴν 

ὑγρότητα καὶ θερμότητα ῥᾳδίως διαπνεῖται, τὰ δὲ τῶν }έ- 

θόνεων οὐ ορ θίως ὑπὸ Ῥηβάτητορ καὶ ψύξεως πο σηχερίς 

ἐχόντων τὴν οὐσίαν δὲ ὧστ, ὦ βέλτιστε «4ὐκε, περὶ ὧν 

ἐχρην ἐπιτιμηῦ Ἰναί σε, περὶ τούτων ἐγκαλάρ. ἀγνοῶν οὖν 

ἐφάνης ἕν τι τῶν πρώτων μαθημάτων, ὃ μηδεὶς τῶν εἰσηχα 

µένων νομίμως αἀγνοεῖ. πολλὴν μὲν γὰρ ουσίαν ἁπλῆν η 

τοῦ σώματος ὄγκος κρίνει, σύνθετον δὲ ἐκ διαφερόντων 

Πα εἲ Ἱπίετ Ίαεο Ρο [ππιππι παῖα πηπ]πϊς, αἱ 1π. οοπ-- 

πιθηίανἰϊ5 ἆθ Γεπιπο ἀεπποπ[ϊτανίπις, ατα {βίας απιβΙᾳες, 

απ΄ 6ογηπι αι ογε[οαπὲ {αοῖεο οοτρας αρ[απιαίηχ ας ἀι[- 

Πιαι2 Ἐπἰπινετο 1π αἰῖδ ποι ἴδποτας αφ παπα οα]]ἆαπα αί 

οἶευτω ααὶ { ααἷά αλά τα Ἠαπιϊάσπι ΡαιιοΙ/Άπιο ΤΕΙΠΠΡΟΤΘ 

ἐοίωπα. ἵπ Ἠαδίίας τε[ο]νῖ, ποπ αμίθπι Γεγγαπῃ, πει ]αρί- 

ἀεπι, ποσα αἰῑιά παίατα Γριάυπα εἴ Ποοιπῃ,. ΌΏααε ΠΒΠΙ-- 

ααε τερας οπιπῖρι5 Ἱπ[απὲ απα[ίαίες αἆ τε[ο]αίίοπεπα 1π 

Ἰα[τας ππαχίπιε Ι4οπεᾶθ, 31ΟΥ αἴηπε Ἠμπιογ. (ϱοπίτα ΥεΓο 

ἄυας α πιαπῇομετη, {σι εἰ βοοϊίας. Όωατε αἀ αι γαπνά αι 

ποπ εβ, Π ΡιεΓοτΙπή ΟΟΓΡΟΓᾶ 90 Ἰάππογεπα εἰ οαἱογεπα 

{αοῖ]ε ἀβϊεπίαν τε[οἱναπίατοαε; Γεπαπῃ ΥεΓΟ Ργαθ Πὸοϊιαία 

οἳ {πήροχε Ἱπάμγαίαιι ΓαὐΠαπί]ααι ου [εφααἰᾶ ΠΟ {ας]1]9. 

Οπαρτορίεν, Γγοε ορίΐπιε, 4ε απἶραφ ἴε αγραεγθ οροτίεβαί, 

4ε Ἰῖς ονἵππεη Ἰπίεηίαν, ῥγοίπάεηαε ππΏπι φποάάαπι 1άφμθ 

Ρτίπιαπι ἀοοιπιεηίαπι ΙΡΠΟΤΥΔΓΕ νἰἀετίς, αιοὰά εοταπι αῖ {π 

ἀῑ[οιριίπας Ἱερίάπις Ππίτοάπο Πηί πεπιῖπθι Ἰαίεί. Οορίο- 

ἴααι Παμίάεαι Γαββαμί]αια οοσροεῖ Πιο]ες Ππιρ]ίοεπα πά]-- 



940 ΓΑ 4ΗΝΟΥ ΠΡΟΣ 4ΥΚΟΝ ΒΙΒ4ΙΟΝ, 
Ἐά. Οµατ. ΥΣ. [573. 874. 1] πο Εὰ, Ρα. Υ. (976) 
ὑπάρχουσαν ἡ τῶν μιχθέντων ἀναλογία, καν ἅπερ καὶ τὸν 
ἐγκέφαλον ᾖ τι τῶν ἄλλων μορίων. οὕτω γοῦν καὶ μιγνύν- 

τες οἶνον ὕδατι τοῦ πιεῖν ἕνέκεν Ίτου πλείονα τὸν οἶνον 

λέγουσιν ἢ τὸ ὕδωρ ἢ οὔθ ἕτερον, ὅταν εἰς συμμετρίαν 
κράσεως ἥκωσιν. ἔμπληκτος ὃ᾽ οὐδεὶς οὕτως ἐστὶν, ὡς ἐμ- 
βαλων εἰς οἴνου πίθον ὕδατος κοτύλην πλεῖον εἶναι λέγευ 

ἐν τῷ πίθῳ τὸ ὕδωρ τοῦ κατὰ τὸ μικρὸν ποτήριον, ὅταν 
οὕτως ἔτυχεν, ἐν ἐκείνῳ τριών ὄντων κυάθων, ὁ μὲν εἷς 
ὕδατος, οἱ δὲ δύο ὑπάρχουσιν οἴνου. ««4{ύκος δὲ, ὡς οἶμαι, 

καὶ τὴν τετραφαάρµακον ὀνομαζομένην δύναμιν, ἐκ κηροῦ 

καὶ στέατος καὶ πἰττης καὶ ῥητίνης, ἴδων ἁπάντων συντὲ- 

Φειμένων, οὐ Φήσει πλείονα μὲν πίτταν ἔχειν, ἐὰν διπλα- 

σίαν τις ἐμβάλλη τῶν ἄλλων, [574] αλλὰ κανταῦθα ἐἔπι- 

σκέψασθαι, πύτερον πίθος ὅλος ἐστὶ μεσιὸς τῆς τέτραφαρ- 

(µάκου δυνάμεως ἢ μικρόν τι λεκάριον, εἴτα τὸν πίθον ἐρεῖ 

πολι πλείονα τὴν πίεταν ἔχειν τοῦ λεκαρίου, κἂν ὁ μὲν ἐξ 
ἴσων ἦν τῶν τεττάρων, ἡ πίιτα δὲ ὑπάρχει διπλασία τῶν 

ἄλλων ἐν τῷ λεκαρίῳ. εἴπερ οὖν ἅπαντα τὰ τοιαῦτα ἅμαρ- 

σαξ, οοπιροβίαπι γετο εκ ἀἰνετῃς πι]χιῖς οοπη/[απίεπι απα- 

Ἱορία; απεπιαάπιοάιιπι οεγεβτπα απ αΠἴαγαπι ρατίπαι αἰι-- 

ᾳπαπι, [ο [απο αι ῬΙρεπάϊ ρταϊῖα νίπαπα πας πη[εεηε 

ααἲ Ῥ]ας νυἰπὶ απἲ αηπαε απί πεαἰτῖας εἶε ἀἰοπαῖς αααπι 

αἆ π]κΙΙοΠῖδ ϱΟΠΙΠΙΟΔεΓαΙΊοΠεαι νεηῖαπί. ΑΙ Πα Παρίάας 

ημ]]ας εβ, αἱ Ἰπ]εοία ἵπ ν]πὶ ἀο]ίαπι αμα Ἠεππῖπα, Ρ]α5 

4ᾳαας ἀῑσαί 1π ἀο]ίο εἶε αωαπι ἵπ εχίραο Πί ῥροεμ]ο, 

αυπαπι νετρῖ ρταίῖα εκ αραφ ααἱ 1π εο οοπ{ϊπεπίαγ ϱΥ8- 

Ες, απας αααθ εἳ ἆπο νιπὶ εχβιιετηί, ΔΑί Ώγεαπι αἴ- 

Ῥϊΐτου πιεάϊοαπιεπίἁπη ϱποφμε {εἰταρ]αγπιασαπι αρρε]]αίατι 

εκ οετα, α4ἱρε, Ῥϊΐοε εἰ τεβπα, αεφιῖδ οπιπῖρας οοπιρο[ί-- 

ἴππι ΠΟΠ Ῥ]αθ οοπίπεγε Ρίο ἀῑοίαγαπα, ΕΠ απ Ρίοεπι 

εείεγογαπα ἀμρί]απι Ιπ]εοεπί. Ύεταπι Ἰ]ο απϊπιαάνετίαϊ, 

αίτυπα απίνεγ[απα ἀἆο]ίαπα Γεἰγαρμαγπιαςο ππεάἰσαπηεπίο Ῥίε- 

παπι {Π{ νεὶ Ραγνυπι αληιοά να[οιπ]απι, πιος ἀοίαπι ϱ παπα 

να([ου]απι ρ]ας οοπίῖπετε ρίοῖδ ἀῑείατις ε[ι εἰ εἰἶαπι[ϊί ππθ- 

ἀἰσαπιεπίωπι 1π ἀο]ο εκ αεηιῖδ αμαίπουγ οοηΠεί, γὶς αα- 

πι 1η ναίοι]ο αἰίοτηπα ἆαρ]α Πι,. 1αφαο Π Πα]ααπιοάί 
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Εὰ. Οατσῖ, ΙΧ. [574. 1 Εὰ. Βαθ, . (356.} 
τήµαια τῶν ἄλλων μὴ δυιαμένων ἐστὶ διακρῖναι τὸ κατ 
ἀναλογίαν καὶ μίδιν πολὺ τοῦ κατῷ τὸ κοινὸν µέτρον 

ἁπλῶς οὕτω λεγομένου, οὐ κατα τὺν αὐτὸν τρόπον ἐφ ὃν 
ὁ «4ύκος ἐνεκάλεσεν ᾿/πποκρατει ἥ τε γὰρ οὐσία τοῦ ἐμηύ- 

του Φερμοῦ πλείστη τοῖς αυξανομένοις ἐστῖν, ὣς πρὸς τὴν 

τῶν ἄλλων ἀναλογίαν, ἤ τε σὺν αὐτῇ ποιύτης ὡσαύτως, 

ἐπειδήπερ ἀχωρισιοι τῶν Οὐσιῶν εἰσιν αἳ οἰκεῖαι ποιότη- 

τες, ὥσπερ }ὲ τῷ καὶ αἱ δυνάμεις. οὕτω γοῦν κἂν εἰς 
τὴν τετραφάρµακον ἐμβάλης πλέονα τῆς τῶν ἄλλων ἀναλο- 

γίας τὴν πἰσταν, οὐ τὴν οὐσίαν µύνον αὐτῆς, αλλὼ καὶ τὴν 

ποιύτητα καὶ τὴν δύναμιν ἐρεῖς ἐνδειξαι Πλείονα καὶ δια 
τοῦτο καὶ τὸ ὑγρὸν ννάα ἂν τῆς πίπτης ἠυξῆσθαυ. δήλον 

οὖν ὅτι κατὰ τὰ τρία τοῦ πολλοῦ σαμαιμνα τὰ πρὸς 

τοῦ 4ύκου γεγραμµένα πλείων ἤ τὲ πἰίττα λεχθήσέται κατὰ 

τὴν πετραφάρµακον εἶναι τό τ' ἔμφυιον θερμὸν τοῖς ξζώοιρ. 
ἔτι δὲ μᾶλλον ἐφ ὦν οὐ κέκραται ὃν ὕλων αἀλλήλων ὅλα τὰ 

:μιγνύμενα, κατάδηλὀν ἐστι κατὰ τοὺς τρεῖς τρόπους, οὓς 

ὁ -«4ύκος εἴπὲεν, ἕιερον ἑτέρου λέγεσθαι πλέον, ὥσπερ ἐπὶ 

΄ 

οπιπῖα εγγαία Γαη{ αᾖογαπ απὶ ρε; ἁπα]ὐσίαπι 4ο οοιηπι(κκ-- 
Ποπεπι 1ά πια] αιη αὐ ϱο φἴιοά ουπιηαπί ππεη(αγα ἁΡ[ο]αίθ 

ία αρρε]αίων ἀΙσεγπεγε πε(αεαΒ!ί, ΊΝαπι οαἆςεπι ϱΠ Τα[ἶο, 

ατα Ίγεις Ηἱρροοταίεπι τεργεμεπά1ι}. Ναπι εἰ Ἱηππαιῖ οα- 

1141 Γαρήαπ[ῖα ογε[εεπεῖρας Ρ]αγῖπια ε[Ώ, αἰἴογιιπι γἱάε]ίςαθε 
οοπιραγαίῖοπε εἰ οι ἐρία πες φμα]ία. Οπαπάοφα]- 
ἀεπι ργορτῖαε ηια]ίαίε α [αρβαπ{]6 ππἰπῖπιο [απ [εραα- 

Ῥι]ες, αιιεπιαάπιοά σα περα {αου]ίαίθ. Φίο Ιρίας Π {η 

ΤεἰγαρΏαγιηαοίπα αἰἴοσαπη. οοπιραγαοπε Ρ]α5 Ρὶοῖς 1η]εσογίθ, 

ης. Ρίο πποάο [αρ[ίαηίίααι, Γεὰ εἰ αιια]ίθίεπι εἰ [αου]ία- 

επ Απιρ]ιογεπι ἀειπ[ζε ἀῑχετῖς, Ῥτοίπάεφαε εἰῖαπι ϱπεπι- 

οιπφι6 ρ]οῖς ΕΗΙΠΠΙΟΤΕΙΑ ἸΠογεν]ο. Έπρο ραίεῖ ἔγιριις τηιμ]εἱ 

Πσιη]βεαιῖ α Ίου [οεριί ἴαμι ρὶοῖ ἵπ ἴδίγαρ]άσιηασο 

απ απ ἠππαιί οαἰἰάΙ ἵπ απίπιαπι]ρας Ρία5 ε[ἴο ἀῑσίαπι ἀγῖ: 

Ο 11 Ίπιο ἵπ ϱ1β8 4αθα π[οεηῖας, θα ἰοία Ιπίετ {6 ρε 

ἰοία Ποπ οοπἰεπρεταπίασ, αἰίεγτυπι αἱίεγο [εομπζσΠι ἰγεβ 

πηοάοθ α Τγεο Ρχοᾶίίος Πβετα]ῖας ἀῑιάϊσατί παπί [ε[ίαπι 

σλΙΕΝύ5 ΤΣΟΜ, ΧγΙΙΤι 8 
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Κὰ. ΟΠαπ. 1. {3τε. ] ΓΕ. Βα[. Υ. (5560.) 

᾿τοῦδε τοῦ φαρμάκου τῶν συνηθεστάτων ὄντος, ὃ σύγκειταε 

μὲν ἐξ ἴρεως καὶ ἀρισεολοχίας «αὶ τοῦ τῶν ὀρύβων αλεύ-- 

ρου καὶ λιβανωτοῦ, πάνεων αλλήλοις ἴσων τῷ σταῦμῳ, 

δύναιτό τις εὺ ἓν ἐξ αὐτῶν διπλάσιον ἐργασάμενον αναμί- 

ἔαυ τοῖς ἄλλοις ἴσοις, οἷον εἰ εὐχου τὴν αριστολοχίαν. αλη- 

θὲς οὖν ἐσει κατὰ τὴν αὐτῶν µίδιν εἰπεῖν, ὅτε καὶ τῇ οὐ- 

σίᾳ καὶ εῇ ποιότηιυ καὶ τῇ ἐνεργείᾳ πλειὀν ἐστι καὶ κρα- 

τεῖ τῶν ἄλλων ἡᾖ αριστολοχία. ταὐτὸν δὴ τοῦτο καπὶ τοῦ 
βαλανείου εις εἴπουι μὲ µόνον ἔχονεος ἐν αὐτῷ τὸν εὔκρα- 

τον αέρα, προσειληφότα δὲ τε καὶ καπνοῦ καὶ ἀτμοῦ. δυ- 

ναταυ γὰρ ἐκ τούτων ποτὲ μὲν ὁ καπνὸς εἶναι πλείων, ποτὲ 

δὲ ὁ ἀτμὸς, ὥσπερ γε καὶ ὁ καιὼ φύσιν αἲρ του βαλα-- 

φείου. τὸ ὃ᾽ ἁπλῶς οὐ τῷ πλείονι κατὰ τὴν τῆς οὐσίας 

ὑπεροχὴν λέγομεν, ᾧ καὶ τὴν ποιότητα συναίξεσθαι καὶ 

τὴν ἅπ αὐτῆς ἐνέργειαν αναγκαϊῖόν ἐστιν. ὑποκείσθω γοῦν 

εἶναι εὖν Οὐσίαν τοῦ καπγοῦ πλείονα τῆς τῶν ἄλλων δυοῖν, 

ὀρθῶς ἐρεῖς τηνικαῦτα καὶ τὴν ποιότητα τοῦ καπνοὺ τῆς 
- ., ᾿ ῃ . ο) ιό 

τῶν ἄλλων ποιότητος εἶναι πλείονα καὶ τὴν ἐνέργειαν. όμο-- 

εΠ, αιαεπιαζπιοάσπι ἵπ Ἰοο Βιεάἰσαπιεπίο ᾳαοᾶ Ππαχίπιθ 

η[α {οτίασ φποάφαο εκ Ἱπ]άα, ατἱ[ο]οο]ία, οινί {ατῖπα οί 

ἴλατο αεηιαλί ΟΠΙΠΙΠΠΙ Ρροηάετε οοπιροβίαπα εἰ, ροίετίέ 

αυῖ5 οείεγῖς ρατ]Ώις ος Ες ππαπι ἀμρ]ιοβίαπα {αοίατη ἁπι-- 

πη][οετειν αί εχετηρ] ρταίῖα ατι[ο]οσμίαπ. Ἱίααε νεταπα 

εΠ ἵπ εογηπι «ΟΠΙΠΙΙΧΠΟΠ6 ΕΠγΓπιαΥε αγ]{οἱοσ]ίαπι εἰ Γα8-- 

Παηίῖα εἰ αια]ίαἰο εἰ {αου]ιαία οείεγα οχ[µρεγασε, αποά 

εορίο[οχ ρία Πἱ. Ἠοο Ίάεπι [πε 1 Όαϊπεο αἹδρίαπα αἷ- 

Γεταστῖῖ, αποά ποπ [ο]απα οοπἰεπηρεγαίαπι αὔγεπα [οτ[ϊαίας, 

Γεᾶ εἰ {απαῖ εἰ ναροτῖ αἰίᾳυιῖά αἀπι][ετ, Εἰετί παπιαθ 

Ροιεβ εκ ΠΜ Ἱπιεγάαπα Γαπλαπι, Τη ἱετάππα ναροτεπα, τί εἔξ 

παίυγαίεπι Ῥα]πεῖ αὔτοπι οορίοΠογεπι ε[ῖο, Τά αμίεπι αὓ-- 

Γο]αίε που πια]ογ [οοιπάι [αρβαπιῖίαε εκ [αροταπίίατω Π1οἰθ 

ἀῑοίπιας, «αμα οἱ απαλίαίεπι εἰ Πρίαπ 4παο εκ εα ρτοάῖίς 

Γαευ]ίαίεπι [πι] αἀααρετὶ πεοε[α εΠ. διαρροπαίαγ εγρο 

Γι ΓαρΠαπίῖασα τε]φαῖθ ἆμοῦθας οορίο[ιοτοπι ε[ε, ἵαπο 

τεοίε εἰ {απ αὐαΠίαίεπ εἰ {αοα]ίαίεπι οπαπι αἰίαγαπα 

αιηρ]ίοτεπα ε[[ε ργομπποϊαίαχας εδ. Οοποεᾶίίασ απίεπι απᾶ- 

αν. ο ο”. 
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Εὰ, Οµατι, ΙΧ. (274. 375.] Εὰ. Βα[, Υ. (436.) 
λογούμένον δὲ οὐ πλείυνα γίγνεσθαι ποιότητα ποιότητος, 
ἄλλα σφοδροτέραν, ὥσπερ γε καὶ ἀμυδροτέραν, οὐκ ἐλάττω, 
παμπόλλης οὔσης τῆς τοιαύτης χρήσεως τῶν ὀνομάτων. ἐν. 
ὕλῳ τῷ βιῤλίῳ καὶ κατὰ πάσας τὼς τέχνας. καὶ τέ δεῖ 
τῶν ἄλλων μνημονεύειν ἔχοντας ἐναργῶς τοῦ λόγου μαρτύ- 
ϱιον ἐπ αὐιῶν τῶν πυρειῶν, οὔς ὀσημέραι πάνιες ιτοιὲ 
μὲν µείξονας ἢ ἐλάιτυνας ἀλλήλων γεγονέναι φασὶ, ποτὲ δὲ 
έλαττον Ἠ πλέον πυρέττειν, τὸν δὲ τοῖδε κατὰ τὸν αὐτὸν 
χ9ὲς ἢ σήμερον. οὕτως οὖν ὑποκειμέγου λέγεσθαι τοῦ κατὰ 
την ποιότητα πλέονοο οὐδὲν Φαυμαστὸν, ἓν ᾧ βαλανείῳ 
πλείων ἐστῖν οὐσία καπνοῦ καὶ τὴν ποιότητα φάναι γέγο- 
νέναι πλείονα καὶ τὴν ἐνέργειαν, εἰ μὲν κυρίως ὀνομάξυμεν 
ἰσχυράν τὲ καὶ σφοδροτέραν, εἰ δὲ καταχρώμένοι µείξονά τ8 
καὶ πλείονα. δήξέται γαρ δηλονόει τοὺς ὀφδαλμοὺς ὁ καπνὸς 
εἰς ὅσον [575] αἰξάνεται καὶ τὴν οὐσίαν, ὧσε αξὶ ταῖς οὐ- 

σίαις συναυξανοµένων τῶν οἴκείων αὐταῖς ποιοιῆτων καὶ τών 

ἔνεργειών, αληθώς ἄν εἴποι τες ἐν τῷ τοιούτῳ βαλανείῳ πλεῖ- 
σιον εἶναι τὸν καπνὀν. ὑπυκείσθω δὲ πάλιν, ὧρ ἐλέγομεν, 

Ηαίεπι αμα Παίε Ππα]ογεπα Πο εβιοῖί, [εὰ νε]ιεπιεηίῖογεπι, 
απεπιαάπιοάαπι εἰ ἱπιρεςί]]]ογεπι, ΠΟΠ ΠΙΙΠΟΤΕΠΙ. Όωυπι ἰ8 
νοεαρα[ογμπι [ας 1 αηνοεγ[α ν]ία οἱ ἵπ οπιπίρας αγίας 
πι {γεφαεπ πως,  Εσηαιὰ ορι8 εἰ ἀΠογιΠι ΠΕΠ ΙΙΟΠΘΥΗ 
{ασεγε, υπ πιαη]ζοβμαι Ἠα]μδεο οταιἷοηίς {ε[Ππιοηίαπι 
1π 1ρῇᾳς {ερεῖθιδ Παβεβπιως, ας ομοιάϊε οπιπες ἱΠίεχ- 
ἀυπα πια]ογες νε] πηίπογες Ἱπίει [ε {αοίας ε[ἴε, Ιπιετάμπι 
είῖαπι επἀεπι ταίῖοπο αππι αο Πετὶ «παπι μοβῖε Ρ]α8 
αι π]πας ΓερτίιοΙαγε Ῥτοζετυπί. θΘίο ἀσίγ [ρροπαίατ 
Ῥίως Γεοππάαπα φπα]{αζεπι ἀῑοὶ, η παἴταπας, ἵπ απο Ῥα]- 

πεο ρ]ας εβ Γαρβαπίίας {πι Ρ]ας 4ποφπθ αμα]ἰίαιῖς ε[Το 

Ρτουαηοίατῖ, εἴῖαπι [που]ία[ῖδ, α παπι, ᾱ ρτγορτίε ΙοᾳαασιΗχ, 

εἰ να]ίάαπι εἰ νεμειπεπίίοτεπα, [ νετο αὓ υ[α, (μπι Πια]ο- 
τεπι ἴωπι οορίοΠοτεπι ποπιπαβίωας, Ἐπππαθ επί (πο 
Ρ]ας αιβερίαν, 1ρβιας Γαρβαπίῖαε εο ιπαρίς οοπ]ο5 ΠπογΓα 

Ἰαεέί. Οπαρτορίος α πάπα Γεπιρεν ππα οσπι ΓαβΠβαΠ Πὰ ρτο- 

Ργῖαε αἀρεαπίαχ φπα]ίαίες 8ο {αοὐ]ίαίεοςδ, νετο ααἰνίς αΠῖς- 
πανε 1π Ἠα]αςπιοᾶϊ Ῥα]πεο {αι ε[[ο Ῥ]ατίίραια, Γαρ- 

ο 9 
- 
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Εὰ. Οµατε, ΤΧ. [375-] ον Εὰ. Ρα. γ. (916. 337.) 

ἀτμοῦ τὲ καὶ καπνου κατα το βαλανεῖον ὑπαρχειν, 4 ὃ᾽ οἱ- 

κεία τοῦ ἀέρος οὐσία, πλείστη κατὰ την ἀναλογίαν οἶσά τὰ 

καὶ γιγνοµένη τοῦ τοῖς ζώοις ἐμφύτου Θερμοὺ λεγθήσεταυ 

γὼρ καὶ νῦν ἐν τῷ βαλανείῳ πλεῖστον εἶναι τὸ οἰκεῖον Θερ- 

μών. ἂρ οὖν ἀποδε τι τούτου τὸ καὶ τοὺς ἐν τῷ ζώῳ 

χυμοὺς, ἐξ ὧν ἀτμιζύντων ἡ προσπίπτουσα Φερμασία τοῖς 
ἀπιομένοις ἔξωθέν ἐστιν» ἄλλη μὲν γὰρ ἀπὸ τοῦ αἵματου 

ἀνάπτεταυ θερµύτης, ἄλλη δὲ ἀπὸ τοῦ φλέγματος, ἄλλη δὲ 

ἀπὸ τῆς ξανθῆς ἢ µελαίνης χολῆς. ἐπὶ μὲν οὖν τών παι- 

δίων ἡ οὐσία τοῦ αἵματος , πλείστη κατὰὼ τὴν τῆς µίξεως 

ἀναλογίαν. τούτου γὰρ ἀναμιμνήσκειν ἀεὶ δεῖ, καθάώπερ 

ὑπὸ λήΦάργου κατεχοµένους, τοὺς τὰ τοιαῦια ληροῦνιας 

ὑποῖα «4ύκος ἔγραψεν, ἥ τε συναυξανοµένη ποιότης οὖσα χρη- 

στὴ καὶ φίλιος, οὐκ ἀνιαρὰ καὶ δακνώδης τοῖς ἀπεομένοις, 

ἤ τ΄ ἐνέργεια, καθ ἦν αἳ πέψεις οὐ κνισώδεις γίνονταν 

οὐδ ὀξώδεις ὡς ἐπὶ (957) φλέγματος. κατὰ πάντας οὖν 

τοὺς τρόπους, ὦ γενναιότατε «4ύκε, τοῖς αὐξανομένοις πλέον 

ἐστὶ τὸ ἔμφυτον θερμὸν, ὧσε οὐδὲν Ἱπποκράτης ἥμαρτεν, 

ΡΟΠΑΠΙΗ8 1π Ῥαϊπεο, ταἳ ἀἰοεραπαςδ, αε(Ὦας εἳ ναροχῖ8 εἴ 

Γαπαῖ ΡᾶΓίε8 ε[ε, Ῥ]αγίπιαπι αυίεπι ρτορτῖαο αξεῖς Γαρβαῃ- 

εαθ, Ύ4ωαο Ρτορογίῖοπθ τε[ροπἆεαϊ 4ο Ρεπετείατ. Εεπίπι 

ἀῑσείωχ εἰἶαπι πμπο ἵπ Ῥά]πεο Ῥτορτίμαι οα]άμπι εἴ[ε Ρ]α- 

παπα,  Ὀίαα βίας αὓ Ίου αΠφπαίεπις αΠεπαπα εβ, 

αιιοά Ἰπ αππια]1ς μαπιογ]θα5 Ῥεγρεπά ως, εκ απΙυΠς να- 

Ῥογαμίρας ο4ἱΟΥ εσἰετῖας ἰαηρεηίῖρας οσους Εἰεπίπι 

αμ αιίᾶεπι α [αηρυῖης οαΙΟΣ εχ[α[οἰἰαίασ, α]α5 τεχο ες. 

Ρἱωῖία, απ εκ Ρε ἴαπι Πανα ἰμπῃ αἴτα. ΈἘχρο Ῥιεσῖς 

Γαυβαπίία [απραϊηϊς Ιπεβ Ρ]ητῖπια Ῥργο πηϊσκἰ]οπῖς απα]ορία, 

ος επἰπι 605 ππεπηήµΙ{Πε {επιρες οροτίαί, ααῖ {απ παπα 

1εἴ]ναγρο ἀειεμῖ ἵα]ία ναραπίας, αααία Ίγοις [οηριῖς ἰτα- 

ἀαι. Ε φιαε Ππιαὶ Ἰηονε[οῖῖ φπαΠίας ορίῖηα εξ. απηῖοα 

ε[ι πεο πι σοπΗΡι6 ιπο]είία που πιογάαχ. ἛΕαοι]ία ϱπο-- 

ᾳμε οιᾶ οοείίοπες πε Ἱπάοτα]εμίαςα, πεῖε εἰἶαπι αἱ εκ 

ῬΡἰωῖία αοϊάαο. ε[Ποίαπίιν, Οπαπιοῦγεια πηοῖδ τιπ]νετῇς, 

Ιγοε σεπετοβ(Άπιε, Ρ]19 εΠ ογε[οεπίῖρας οα]]άππα Ἱππαίαπι, 

Ρτοϊπάθφαε πεφμαφαᾶπι δβεσχανεχΙῖ. Ηρροοταίεο, [εά ἴα 



Τ44ΗΝΟΊ ΠΡΟΣ 4ΤΚΟΝ ΒΙΒ4ΙΟΝ. ολ 
Εὰ. Οµατι, ΙΧ. [275.] Εά. Βαζ. . (5379) 
ἀλλὼ σὺ μᾶλλον ἐξηλέγχθης ἐπηρεάξων. ἐνεδείξω γαρ ἐδ ὧν 

ἔγραψας οὐδ᾽ ὅλως εἰσηγμένος ὑπὸ διδασκάλων τῶν {ππο- 

κρατείων ἐπαῖειν το δογμάτων ἐγκαλῶν τὸ προφανώς οἷς 

οὐδ᾽ ὅλως οἶσθα, τήν τ᾽ ἀντιλογίαν ἁμαθεστάτην ποιοὐμὲ- 

νος ἐφωράθης, τὴν δι αὐτῆς ἀνατρέπειν ἐγχειρῶν ἁπάσης 

τέχνης σὐστασιν, ἀγνοῶν δὲ ἃ περὶ τούτων ἔγραψε «Πλά- 

των πολλάκις ἐναντία λέγεις σαυτῷ, λυμαινόμενος τοῖς νέοες, 

ὕσοι καθάπερ σ λογικῆς Θεωρίας ἀγυμνάστως ἔχοντες 

ἀγνοοῦσι διακρίνειν ἀληθεῖς λόγους ψευδών. ἐφ᾽ ἅπασι δὲ 

τούτοις τολμηρότατός τὰ ἅμα καὶ φλύαρος ὠφθηςῃ ἔποχεο- 

ρήσας γράφειν ἐξηγήσεις τῶν ὑφ “Ιπποκράτους εἰρημένων 

ἄνξυ τοῦ μεμαθηκένα» πρότερον αὐτά. 

Ροίῖας οα]απιπ]αγῖ ἀορτε]ιειιάοτῖο, Και 4υαθ [οπἱρ[β:, ες 

Ἠ] Ρίαμιπι {Γεείπιι ἴς 8 Πα] οπιπίπο ΗΙρροοΓα[1οἶς 

Ῥταεοθρίοσίριις ἠπίτοδποίαπι Γαο, πὶ αἰ]ᾳιοά Ηἱρροογαῖῖς 

ἀεοτοίαπι Ρετεῖρετο Ῥοϊπετίθ εἰ ἴιὰο ΡΓΟΣΓΗΦ 1βηογᾶδ, 8 

εἴῖαπι ππαπ][ε[ίο ατριετε εἲ οοπἰτογετ[ίαπα πιο]ῖτὶ ἀπιροτί]αθ 

ρ]οπ(Π ναι ἀεοϊαταίας 95, «πα απ]γετίας αγίῖ5 Πα ιπα ΕΥετ-- 

Ίετο [ς' αρσγε[αςβ, πε(πε πογεχῖδ, Ύ18ε ἆᾳ 5 [αερῖις 

Ρ]αϊο Πτετῖ πιαπάανΙὲ, Εδίαιια 1ρῇ ρισπαπ[ία ΡΓΟΓΕΓ5 1η 

Ίανεπαπι ἀειτιπιεπίαπι ᾳΠ]οπηπθ ΡεΓαεᾷΙ1θ 8ο ἵιμ 1π Ἰοσίοᾶ 

Γρεει]αίίοπο εχεγοῖἰα ποη ΓΠεΤΙΠΙ, Υεγαθ α {α]{19 ταίΙοηΏεδ 

ἀ[ήησαστε πε[οίαπε. Πί απίοπι π ΟΠΙΠΙΡΗ8 Ἰππω αἴιάθ- 

οἴ[ππιας ἔαπι Ππια] παραοϊππας γα 65, φαί ἀεογθίογαπη 

Ηἱρρουταιο εχρ]απα[ῖοπες [ογίρετο αρρτεί[ῖας ἑ5, ΡαδᾳπαΠ) 

1ρ[ε ἀῑδίοεσς, 
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» 9 ' . 

[376] μεινον μὲν ἦν, ὥσπερ οἱ νομοθέται τοὺς ψευ- 

δῶς ἑγκαλέσαντας ὁμοίως τιμωροῦνταυ τοῖς ἐγκληθεῖσιν, 

εἴπερ ἧλωσαν, οὕτω καὶ τοὺς αντιλέγοντας ψευδώς ὦν οὐκ 
” : « / δε. ΄ ο [η 3 4 ι] 

ἐμαθον ὑπέχειν αξίαν ὧν πλημμελοῦσι τιµωρίαν. ἐπεὶ ὃ 

οὐκ οἱδ᾽ ὅπως ὕβρεως μὲν ἐφεῖιαι δικάξεσθαι, νόμος ὃ᾽ 

οὐδεὶς κεῖταυ περὶ τῶν ψευδώς ἐγκαλούντων, εἰκότως οἶμαι 

ἄΑΤΕΝΙ ΑΡΥΕΠΟῦΟΣ ΕΑ ϱΌΟΛΕ, 0 - 

11ΑΝΟ ΤΝ ΗΠι ΡΟΟΠΑΤΙ5Σ ΑΡΗΟ.- 

ΗΙΡΜΟΣ ΕΝΟΝΟΙΑΤΑ ΌΟΝΤΓ 

Γ1ΡΕΤΙΤ Ό». 

1. 

ΓΓ τοεβαυ ἶας απάεπι {ογεῖ, αποπιοάπιοά πι Ἱερις]αίογος 908 

αμ {α][ο τεος αοου[αγετίη!ῖ, Ιδάεπι ροεπῖς αμ1ριφ αοοιία- 

106, Π Ῥοεπας Ἰαεγίηϊ, α[Ποϊιπί, [ο εἰῖππι ααῖ {α][ο σο- 

ἵνα ἀῑοιπῖ 4πας ηεφμαφιαπη ἀἰδΙοετίηϊ εο5 πιεγ]ίας το Ἱπ- 

ερ ϱᾳ1πο6 οοπιπ![εγμπὲ εΤΤΟΓΙΡΙ5 Ῥουεπας [ηρίτ, Όπο- 

π]θαι ΎΕΓΟ- ΠΟΠ ΠΟΥ ϱπο ῥβοῖο Ιοεβί 4ο {]]αία απἰᾶεπι 
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κατὰ τῶν αρίστων ἀνδρών οἱ σκαιότατου λέγειν τολμῶσιν. 
ἐχρῆν γὰρ ὥσπερ ἐν «4ἰγύπτῳ παλαρ τῶν κατὰ τὰς τέχνας 
εὑρισκομένων ἕκαστον ὑπὸ κοινοῦ συνεδρίου τῶν πέπαιδευ- 
µένων ριθὲν ἐνεγράφετο στήλαισί Ίισιν ἀποπδιμέναις ἓν 
Ἱεροῖς χωρίοις, οὕτω καὶ παρ ἡμῖν εἶναί τε συνέδριον ἄν- 
ὁρών δικαίων τὸ ἅμα καὶ πεπαιδευµένων, οἳ δοκιµάζοντὲς 

τὰ νέα συγγράµµαια Φήσουσο μὲν ἓν δημοσίοις χωρίοις 

τὰ χρηστὰ, διαφθεροῦσο ὃ᾽ ὕσα μοχθηρὰ, βέλτιον ὃ᾽ ἦν, 
εἰ μηδὲ τοὔνομα τοῦ γράφψαντος ἐφύλαττον, ὥσπερ οὐδ᾽ ἐν 
Αἰγύπτῳ τὺ ἀβχαῖον. ἐκωλύθη γαρ ἂν οὐχ ἤπιστα κακ 

τοῦδε τών Φφιλοιίμων Ἰἡ περὶ δύξαν ἄμείρος σπουδή. [377] 
νῦν ὃ᾽ ἐπειδὴ καὶ γράφδεν ἔξεστιν ἅπασο καὶ κπρίνειν τοῖς 

ἐπιτυχοῦσιν, ευὐδοκιιοῦσε παρὰ τοῖς πολλοῖς οἱ τολμηρύτα- 

τοι, καθάπερ ὃ Θεσσαλὸς ὧν ἔγραφψὸ λοιδορηθεὶς “{ππο- 
πράτεε. ααΐτοι βιβλίον ἓν συνθεῖς, ἓν ᾧ καθαπερ οἴεταο, 
τοὺς ἀφορεσμοὺς ἐξελέγχεν δεικνὺς ἐναργώς ἡμῖν ἔαυχον οὐδὲ 

π]ατία 1π Ἰ19.γοσατε, Ίες απίοπι ἆθ {α1ο οοπἰταάϊοεπῖρας 

ΠΩΙΠΊΗΙΕ Ἰφία Πἲ, Ίατο Ίπεα φπίάεπι [επίεπίϊα ἀπιρετὶ 1 Πηπηῖ 

απῖφαε αμάεηί 1π ορΙΙπιο γΊτον πνολὶ, Όροσ[ιεραί επῖπι, 

αεπιαάπιοά πα ολῖπω 1π ΑεΡγΡίο Ππρα]α αταπο Ἰηγεηία 

Ρυρ]]εο ρεςοταπη γΙτογηπα οοη{ε[α )αάϊσαία οο]ατηπ]ς οι]- 

Ῥαφάαπι Ίπ [αγ ]οοῖθ τεροΠ19 ἀπ[οπρεραπίατ, [ο αριᾶ 

ηο5 αλαποᾷ οοπ/[Ηαῖ οοποΙ] μπα αβογαπη πιω] ετιςί- 

Ίοτυπι γΙΓΟτΗΠΩ, απὶ ηογνα ορετα εχρ]οτατεπῖ, 1π ραδρ]]οῖς 

]οοῖθ {]]]ᾳ 4ο Ρρτοῦᾶ ΘΧΡΟΠΕΓεΠΙ εἰ ῥρΤτανα 4παεηπε Ρρετάε- 

χεηῖ. Ῥταεβαγεί αμἴεπ, Β πο αιοἰοσὶ απ]άεα ΠΟΠΙΕΗ 

τε[ειγομί, απεπιαδιποάαπι οἳ 1π Λεργρίο οὐ{ετναραί απιϊ- 

απ]ίαθ. ΄ Πσο επΊπ Ίεσο απιδΠο[ογαπα Ιπηπηοάεταϊαπη ῥΡ]ο- 

τῖαρ βαάΙ μπα ΠΟΠ ΠΙΙΠΊθ τερχΙππετείαχ.  Ἀαπο απίεη παπα 

οπιηῖρις [οτίρετοε Ἠοεαὶ οἰῖαπι 11ος Ἰμάϊσατε, απὶ αραιά 

νυ]σας αι άαοἴ[μπηὶ οεἰἱεργαπίας, οαεπιαἀπιοᾶμπα Τιε[α]ας, 

(αἳ Γα1 [ογῖρίϊς Πἱρροογαϊΐεπα σα]απιπῖαίας ο, εἴἴαπι { Ἰ- 

Ῥτηαπι ΗΠΙΠ σοπρο/[πετ]ῖ, Ίη 91ο, αἱ αὐσαταϊίΗς, αρλοσγϊ[- 

πηος τεζατρμΙξ, ρετ[ρίοαο ποῬῖθ {6 ἐρίαπα Ῥτοίί πο πιλη]- 



945 ΤΑ ΑΙΠΑΔΟΥ ΠΡΟΣ 107 4ΙΑΝΟΙ Β11 4107. 
Εὰ, Ολατι. 1, [3Τ7.] Ες. Βαῇ, . (337.) 
 μλρλώς, ἐπιστάμενον τῆς /πποκράιους τέχνης, καίεην 
δίκαιόν γε ἦν ἐκμαθόντα πρότερον αυιὴν οὕτως ὀπιχειρεῖν 
ἀντιλέγειτ, ἢ τοῦτο μὲν ἴσως οὐκ ὀρθῶς εἶπον,. οὐ γὰρ ἂν 
ἑτόλμησε τοῖς ἀληθέσιν ἀντειπεῖν, ών μα θαν αιτὴν πλιν 
εἰ παντάπασιν ἀναἰσχυνεύς τις ἦν. ες καὶ ὁ νῦν ἐπὶ τῆς 
᾽4λεξ Σαλθβελας έγονεν ᾿Ιουλιανὺς, οὗ βίβλους εἶναί φασιν 
ὀκτὼ καὶ τεσσαράκοντα πρὸς τοὺς πποκράτους ἀφορισμοὺς, 
ἐξ ὧν ἔναγχος λε τὴν δαμαρνή, ἐν ᾖ τὸν ἀφορισμὸν, 
ὡς οἴεται, ψευδῆ εἶναι τοῦτον" ἐν τῆσι ταραχῆσι τῆς κου- 
1ης καὶ τοῖσιν ἐμέιοισι τοῖσεν αὐτομάιως γιγχομένοισιν, 
ν μὲν οἷα δεῖ πα αἰφασή) καθαίρωνταε, ξυμφέρευ τε καὶ 
εὐφόρως Φέθημόον, ἣν δὲ μὴ, ποὐναντίον,. οὕτω δὴ καὶ κδ-- 
"εσγγεἰΜ! ἣν μὲν οἷα δεῖ /γνεσθαι γέγνηται ν συμφέρευ τε 
καὶ εὔφόρως φέρουσε, ἢν δὲ μὴ, τοὐναντίον. χάρις γὲ τύχη 
τοῦτο ἡμῖν. πρῶτον ἐγχειρισαμένῃ τὸ βιβλίον, ὕπως μὴ μά- 
την ὁ Χρόνος Ἐρίβοιτο μανράρ᾿ ἀναγινωσκόντων ὧν ἔγραψε 
πρὸς τὸν πρῶτον: ἀφορισμὸν, ὦν ἑξῆς ἁπώντων ἐστὶ προοἰ- 
µιον. ἴσως γὰρ ἂν ἠναγκάσθην τι καὶ πρὸς ἐκεῖνα γράψας 

αππαη υ]άεπι αγῆς ΠΗΠρροοταίΐσαο ρετοερίῇο. Αἰηιί [απο 
αε(πυπι εγαί, Ργῖις ἑρ[ίαπα εζοσίαπι Ἱία οοπίγονθγ[ίας Ππο- 
Ππῖ, Απ 1 Γογία[ϊ α πιθ ΠΟΠ τοοία αεπιιποἰαίαπι εί} Θἱ 
ΠάΠΙΩΙΕ Ἱρίαπι ἀΙάῑοΙ[Πει, νετὶ αἆνει[αγί ΏΜΠ( Παπ αι [ας 
εΏεε, ΠΠ απἰάαπη ρτοχ[ας ἱπραάεης εκ[ηείῇει, απα]ὶς οἱ 
πυπο Ιπ Αἰεκαμάτία φ]απιας γεροτίας εβ, ομ] οσίο οἱ 
αιαἁταρίπία Πργον αἆγεγ[ας Ηἱρροογαί(ἶφ αρ]ιογΙ[πηοφ εχ[ίατο 
ἔαπια ε[ε, εκ φπἶρας Γεοιηζιιπι πηρε αΠαππρα, αδί οεη{[εί 
Ἠμπο αρλογϊ[αιασι {α]Γαπι ε[ε: ἐπ αἰωὶ ρεγιγδαιἰοπίδις εξ 
σἶαε [ροπίε οδοτίιωπέμγ υοπηεἰοηίδς, { οιμαἰία ριτρατὶ 
οβογιεαὶ ριτρεπίωτ, εοπ[εγὲ ει Γαεί[ε γεγωι ο {η ππἶπιεδν 
εολίγα. δίε εἰ να/ογιιπα ναεµαιίο, [ φαει εγὶ ορογὲεε 
ᾖαε οἳ «οηΓεγὲ εἲ ᾗαεί[ε Γεγιωιὲ [η Ἰπίπμας εοπετα. Ῥτο- 
{εοίο {οτίμηβε αταϊῖα Ἰανοπία ε[ὶ αᾳιιαα πιοὺῖ Ίναπο ΠΌγοιαι 
ΡΙΙπιο Ῥχας ππαπίρας οί, πε Ώυβνα {επρις ]οηρίτι5 
εοπἰεγαίηχ η Πὶς Ιερεπὰΐ 4μαε ἵπ ργίπιπα αρ]ιογίβπια 
[οπῖρβϊ, οἱ ἀείποορ οθίεγογιπα Ρῥτοοεπιίαη ε[, Ίλαπι 
εοπίχα Ί]]α [ογίροτο οοβοίιι πμ] ἴπάς Γοτίο[ϊ πιαρυὶ [ο- 
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οὐδὲν μέγα δοκεῖν πεποιηκέναδ, διὰ τὸ μηδέπω Θεωρίας ἰα-- 
τρικῆς ἅπτεσθαι τὸν λόγον. αλλ ὅ γὲ περοειρηµένος ἄφο- 
Οιόμὸς οὐ περὶ μικρῶν τῆς τέχνης διαλέγεται, συµβου- 

λεύων τὸν ἰατρὸν τῶν αὐτομάτων γιγνομένων κεγώσεων, διά 
τε τῆς ἄνω καὶ κάτω }αστρὸς μιμεῖσθαι τὰς ὠςφελούσας, 

καὶ διδάσκει γε τίνες εἰσὶν αὗται καὶ πῶς αὐτας γνωριοῦ- 

μεν, ὥσπερ γε καὶ τίνες αἱ βλάπτουσαι σὺν τοῖς οἰκείοις 

/νωρίσμασιν. εἰ μὲν οὖν ἐμεμαθήκει τὴν τέχνην ᾿/ουλιανὸς 
ὑπὸ διδασκάλων ᾿/πποκρατέίων, οὐκ ἂν ἐτόλμησε τοῖς αλη- 

θέσιν ἀντιλέγειν. ἐπεὶ δὲ οὔτ αὐτὸς οὔὐῦ ὁ τῆς τοιαύτης 

ἐμπληξίας ἡγεμὼν αὐτοῦ Θεσσαλὸς ἐγνώκασι τὴν τῶν ᾿σκλη- 
πιαδῶών τέχνην, Θαυμαστόν γ᾽ οὐδὲν ἀγνοεῖν αὐτοὺς ἃ μη 

οἳ χωρὶς λόγου φασκοντὲς; ἐατρεύὲιν ἠγνόησαν. ακοῦσαν 
γοῦν ἐστιν ἐκείνων λεγύντων αυξηῦῆναι μάλιστα τὴν τέχιην 

ἐκ τῆς μιμητικῆς πείρας. ΄ὅσα γὰρ ἐν πἐριπτώσέως γενό- 

µένα τοὺς κάµνονιας ὠφέλησε, ταῦθ ἡμεῖς, φασὶ, μικού- 

µένοι πολλάκις συγεστησάαμεῦα καὶ :«διαιρούμενοε ταῦτα 

φυσικὰ μὲν ὀνομάξουσιν ὦν ἐκ τοῦ σώματος ἡ αἰτία. κατὰ 

οἵἵζε νιάετεν, 4ποά ποπάπαι πιούῖσαπι οοπἰεπιρ]αίίοπεπι αἷ-- 

ἠπραί ογαίίο, Ψοετυπη αρ]ιοχί[πηιιδ Ργοροβίμ8 ποπ ἆς πηῖ- 

π]ηι]6 αγιῖδ ργαεοορίϊ ἀΠζετίε, απὶ πηεἀἰσο οοπ/[α]1Ε, αν απα 

γαομαίίοηςδ {ροπίᾶηθας ἴμπῃ ρες [αρεγίογεπι ἔππι 1η[εγίο- 

ΤΕΙΠ ΥεΠΙΓΟΠΙ Παπῖ, ο 4παε ]αναπί Ππιαγ] εἰ αἶαε 1]]86 

εἰ ααοπποἆο Ἱρία, ηἱ εἰ 4ῑε Ιαεάμπί, Ργοργῖϊς Ἰπά1ο]]6 α 

ποὺῖς ἀωριοίοεπάα [πί εἀοσε.  Οιούίι Γταἱῖαπις ατἰεια 

3 ΠΗιρροεγαί]οὶ Ργαεοερίογίδιις ἀἰάΙοΙΤει, νετιἰα τε]ιι- 

οα πο ου/[α ΓαΤει. Αἲ ᾳαωπι πεφιο 1ρί6, πε(ιε Ίμι- 

]αδπιοςί Ιεππενἰαῖῖς 1ρβις Ρτίποερο Τμε[ῖα]ις Α[ειερίαάα- 

ΣΕΠ ατίεσ πονεγ]ηῖ, ΠΤΙ 1ο. ε[ 1ρ[ο ΙΡΠΟΥΑΥΕ ϱ1α9 

μὰ πο Ππ[ε]]εχεγιπί, οἱ οἰίτα τ8ΙΙΟΠΕΙΩ [ο πηεᾷεγὶ ρτοῇ- 

επίωσ, [ωσεί επἰπα Ίο αιάῖτε, ο απα ἀῑομηϊ αγίεπι εκ 

Ἰπη]αἰγ]οο 6ΣΡΟΤΙΟΗΙ4 ΠΙάΣΙΠ1Θ ΙΠΟΓΕΠΙΕΗ{ ΤΗ Γ[υπιρΠ[ς, ΊΝαπι 

αααεοΙΏ(ο {ογία οοσβ[οπο οὐογιᾶ αεβθτῖ Ργας[αετίηΕ, 

Ίιαεο πο, ἸποΙαπῖ, ἀπίίαη[ες [ΑΕΡΕΙΗΠΊΕΤΟ αΓίεΤΏ οοπΠΙ- 

«πω 18 εαηαε Ρατ παϊαναα αρρε]]αμί, οπογηπα αὖ {ρίο 

οοΓροτθ οαυ[α Ρτοᾷ1ί; 4οΙµΠΙ γετο εχίεΓΙης, Ίαες α {ΟΙ- 
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τύχην δὲ γέγνεσθαί φασιν ὧν ἔξωθεν, ὥσιε μὴ µόνης φύ- 

σεσς, ἀλλὰ καὶ τύχης εἶναυ μιμητικὸν τὸν ἰατρόν. εἴρηταν 

γοῦν ὑπ ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν ἄλλα τὲ πολλὰ τῶν κατὰ τή- 
219. ὠφελησάντων παραδείγµατα καὶ ὁ τὴν ἐν μετώπῳ 

σλέβα διακοπεὶς ἐπ τοῦ. καταπεσεῖν. ἐπεὶ γὰρ ὁμοίως δια- 

χἐιμένου τὴν αὐτὴν φλέβα τεμεῖν ἐτόλμησαν, φασὶν, ἐλπίδε 
της αὐτῆς ὠφελείας. αλλὰ καὶ γαστὴρ ἀξιολόγως ὑπελθοῦσα 

φλεγμαενόντων ὀφθαλμῶν, εἷτ ὀνήσασα μµεγάλως ἐπὶ τὴν 
τοῦ /ενομένου µίµησιν ἡμᾶς προὐτρέψατο. Οσαύτως δὲ 

καὶ τοὺς ἐκτεριώντας αΌρύα χολωδῶν διαχωρημιάτων [έμετος] 
ὤφθη πολλάκες οφελοῦσα καὶ τοὺς ὑδεριώντας ὑδατωδῶν 

καὶ τοὺς τὸν παλούμενον ἐλέφαντα νο- [278] σοῦντας ὴἡ 

τών μελανῶν χυμῶν ᾳΜένωσες, καὶ ἐν τούτων πρὀδηλὀν ἐστιν 

ὅτε παὶ τοῖς ἰατροῖς προσήκευ µιµεῖσθαι. καὶ τί δεῖ λέγειν 

αὐτομάτους πενώσεις, ὕπαυ καὶ τὰ τῶν διδασκάλων ἔργα 
μιμούμενου μανθάνομεν τὴν τέχνην; ἢ Θεσσαλὸν μὲν, ἐὰν 

διὼ κλύσµατος οὗτινος ὑπαγωγοῦ τὴν γασιέρα Φεραπεύση 

τὸν κάµνοντα, μιμητέον ἐστὲ τοὺς τούτου µαθητᾶς, ἐὼν ὃ᾽ 

ἵαυα ΠΠάπατε Ῥτο[ετηπὲ, Ρρτοῖπάεηαε Που [ομς παίπτας, 

{εὰ εἰ {οτίαπαε 1Π1ΠΙίοΓεΙΠ πιεάίουπα ε[[ε, Αα [απε πια]ία 

9Ἡ 1119 γυὶτῖ Ῥγο[εταπῖατ ΘΕΟΥΗΙΠΠ εχεπιρ]α 18ε {ογίππα 

Ργοίαεγες πί Πλας ου ααοά ἀεειάϊΠει νεπα {γοπτῖν [εοία 

εΠ; Ρο[ϊοα νετο Ππι]]ἴες εθηάεπι Ἰαρογαπίῖ νοπαπι, Ἱη-- 

αιάπηῖ, {οοβτο απ Γαπε, ε]αςάεπι αακ1λ) [ρε ἆποιῖ..  Θεᾷ 

εί αἶνιαςδ εορίο[ο Ίμεηπς Ἱπ[απιπια!ς οομ]ῖς πἲ ππασποροεΓθ 

σου ιλῖ, {ο πο αἆ 115 ορεταϊἰοπῖς Ἰπη[θῆοπεπη πρι] Ε, 

Εοάςπι 4ποβπε πιοάο ΣερεπίΊπας εἰ οορίο[ας ῬΙ]ο[ογαπα 

εχογεππεΠίογΗτη νοπῖίας Ιοίετο ]4βογαπῖρις ορεπι αΠπη[ε 

ν][ας εΠ, Πο Ἡγάτορϊοϊν αηιο[οταπα, βο εΙερ]απία ΠΟΡΟ 

πομ]ηαΐο αΏαοίῖ5 αἰτογΙπῃ Ἠάπιογάπα ΥαοιαίΙο Ργο[αΙ. Αί- 

ᾳπε 1πᾷο Ρρεγ[ρίοπαπι ε[, αποά Ἱπηατί πιεᾷῖοο ἆεοεαξ. 

Αί ουχ [ροηίαπεαε ναοιαίοπεθ τε[εγεπάαε Γαπῖ, οπιπι εξ 

Ῥταεεερίοταπη εΠεοίας Ἱππίαπίεθ ατῖεπι α [οί Απ Π 

εἶγΠετε ααονῖς αἰναπι [αράποεπίε αθσγΗπ οπταγετΙί Γμεί- 

[αἱαςδ, α Ρτορχϊ] ἀἰ[οιρα]ι 1ρΓε Ἱπηίππά αφ ε[ι, Π νεγο ηαες 

Γροπίο Γαράποία Πἱ, πο Ππιίαπάιθὸ ΑΠ Ὑετο Π βιρρτεί- 
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αὐτομάτως ὑπελθοῦσα τύχη, φευµτέον; ἢ τῆς ἐμμήνου κα- 

Φάρσεως ἐχομένης, ἐων αἵματος μέγεθος γέγηται τῇ γυναικὶ, 
κάπειτα Θεσσαλὸς Πιου κιγήσας τὴν κάθαρσθν ἢ φλέβα τὲ- 
µων ἐάσηται τὸ πάθος, οὐι ἂν ἁμάρτοιεν οἳ μαθηταὶ µι- 

μούμενοι τὸν διδάσκαλονι ἐὰν ὃὁ αὐτομάτως ῥαγέντων τῶν 
Ματαμηνίων ἡ κάµνουσα ῥᾳστωνήσῃ, τοῦτο, οὐκέτ αὐεοὺς 
µιμητέον; καὶ μὴν οὐδὲν διαφέρευ πρὸς τὴν ἑκατέραν µ-- 

µὴσιν ἄν ϐ᾽ ὑπὸ τῆς µαἰας ἄν ϐΘ᾽ ὑπὸ τοῦ Θεσσαλοῦ κι- 

φι/θέντων τῶν καταμηνίων ἄν τὲ καὶ Ζωρὶς τούεων αὐτο- 

µάτως ἐκκρυθέντων ἡ κάµνουσα ῥᾳστωνήῆσῃη. διὰ γάρ του 
τὴν κέγωσεν, οὗ διὰ τὸ ποιῆσαο αὐεὴν ἡ οφιίλεια γίγνεσαε, 

καὶ τοῦτο διόδασκων ὁ ᾿/πποκράτης ἔγραψε σὸν ἂἄφορισμὸν 

ἐκεῖνον γυναικὶ αἷμα ἐμεοισῃ τῶν καταμηνίων ῥαγέντων 

λύσις. ὅπως ἂν ῥαγῇ, φἠσὶ, τὰ παταµή- (308) νια λύσις 

ἔσιαι τοῦ παθηµατος, εἐἴτδ φυσικῶς εἴτε καὶ ἡμῶν τοῦεο 

ἐργασαμένων. οὐ γὰρ τὸ ποιῆσὰν αἴτιον, ἀλλὰ τὸ γινόμε- 
φον ὠφελεῖ τὴν νοσοῦσαν. ἓν μόνον ὑπαρχέτω τοῖς καια- 
µηνίοι τὸ αἀδρύως ἐπκριθῆναι, ὅπως ὁ “ὅπποκράιης ὠνό- 

ᾖ5 πιπ]]εγί πιεπῇῃριις [απσιϊηϊ γοπίιις ΓαῬοτῖαίασ αο ἀεϊπᾶε 

ουοπο]ίαία Ῥριγραίῖοπε αμίῖ [εοία νεηα ΠΙΟΤΡΙΙΠΙ [απαγογ]ί 

Ἱλιε[ία]ης, Πο αβεττεηπί ἁἰ[οιρια] ῥγαεοερέογεπι πια 2 

Φἱ οιίοπι Γροπίε πεηβταῖς εγαπιρεη{]νιι 4θστα Ἰονείπιτ, 

πηπι Ἠου 1ρ[5 Ἱαπίαπάαπα ε[ὸ Αιηυϊῖ αἆ πἴταπιαπο Πππὶ- 

ἰαἰϊοπεινω ΠΠ Ιπίεγεβ Πνο αὐ ορ[αϊιτῖος, {νο α Τ µε[Γα]ο 

πιεη [μὴ Ργονοςα!ῇςδ, εἰἶαπι πε ῖ [ροπίο οχογε[ῖ5 αερτα 

Ἠρετεῖμν, Ίνα Ργορῖίες ναουδιΙοπεπα ργαε[άϊμπι, Ποη Ίος 

οὗ 1ρίαιη εΠιοιεηίοπι οΡογΙ{σ, Αἶπε Ἠοο 4οοεπθ Ἠίρρο- 

οταῖες αρ]ιογ]{πιαπα λα ΓοτΙρΠί: πιµ[ετὶ [απρμίπεπι νυο- 
ππεπεῖν πα ε[1γιῖς ετωταρεπεῖδως [οἰμῖο εοπεἰπρῖ, Ὁμοπιο- 

ἄοοιπφπε εγηρετ]ηί πιεηῄτεα, πιογδὶ Γοἱαίίοπεπι {ογο Ρτο- 

Ὠπηο]αί, [νε πηαίωτα, νο πορῖ 1ά ε[Ποϊοπίίρην. ΊΆΝοη 

επῖπι οαυ[α ε[Ποιεης, [εὰ αποά ε[οϊιίητ, αεστοίαπΗ ααπὶ- 

Μαϊατ, Όπππι ἀπηίαχαι ἀείαγ πιεπβχ] οοπ[εγίΐπι εκοοτη1, 

αιιοᾶ, γετραπι εγιπιρεπήρη6 ΗΙρροςγαίες μοἰαν]ί, Τρῇ παπι-- 
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μασὲ, ῥαγέντων, ἔθος ὂν αὐτῷ τας ἀθρύας ενώσεις οὕτω 
προσαγορείεεν, ὡς εἰ καὶ κατὰ τήνὸε τὴν λέξιν εἰρῆσθαι, 

υναικὶ αἷμα ἐμεούσῃ τῶν καταµηνίων ἀθρόως ἐκκριθένιων 

λύσιο. ἐπιλείποι ὃ᾽ ἄν µὲ ἡ ἡμέρα διερχόµενον ὅσα µε- 
μοῦνταυ τῶν αὐτομάτως }ιγνομένων οἱ ἄνθρωποι, οὐ μὴν 
οιὸ ̓  ἀμφισβητεῖ τις ἕτερος, αλλ ὡς κοινὴν ἔννοιαν δέχον- 

ται, πλην τῶν μιαρῶν σοφιστῶν, ὅσοι περὶ μὲν τὼ τῆς εξ- 
Άνης ἔργα καὶ τῶν» ἐδιωτῶν εἰσι χείρους, ἱκανοὶ ὃ᾽ ἀπαναι- 

:«σχυντῆσαν πεὶ µακρᾶς «λυαρίας συνθεῖναι κατὰ τών ἀρί- 

στων ἰατρῶν, οἷος καὶ νῦν γέγονεν ᾿/ουλιανὸς οὗτος, ὢν οἱ 

πάντες μὲν ἔσασι μηδεπώποτὲ πῶν τῆς τέχνης έργων μὲ- 

ταχειρισάµεκοχ, ἀναισχύντως ὃ᾽ ἐβρίζοντα τοὺς παλαίοὺς 

ἰατρούς. 

"4 γ΄ οὖν ἐτόλμησε γράψαι πρὸς τὸν ἀρτίως εἰρημένον 
ἀφορισμὸν οὐδ”: εἰπεῖν οἷόν τε πηλίκην τοι γὲ ἁμαθίαν 1 
ἀναισχυνιίαν ᾖτ τύλμην ἐνδείκνυται, μᾶλλον ὃ' εἰ χρὴ 

ᾳπ9 πιο ε[ι εορἰο[αν γαοιαϊΙοπε [Πο αρρε]]ατο, αο { Ἠ][οε 

γετυῖ5 Ἰοη ές ΠΓμεπῖ: πιι[ιετὶ [απριάπειι υοπιεπιί ππε-- 

[γιῖς εοπ{ετεῖπι ετωπηρεπεῖδως [οἰμίο. ἨΝθ ἀῑεν ἀε[οῖαί, 

{ «μαεεάπᾳπε {ροπίε {αεία Ἱπηϊαπίωχ Ἰοπῖπες ΤεςεΠΓεγθ 

νε]ῖπι πεο ἴαπε αἰίως αωΙκρίαπι αο ἆε τε ἀμρίίαίς Ίππο Ἠου 

ΟΠΠ ΕΦ ΓΠΠΙΙΑΙΏ ΘΟΠΙΠΙἨΠΕΠΑ ποϊΙοποπι τεοΙρΙαΠΕ, Ἱπιρτορβῖβ 

{ορμ!/{ς εχοερ!15, αιῖ 1π αγιῖ ορετίριςδ εἴἶαπι Ιά1οί] [απί 

ἀείεγίοχεδ. Ῥο[απί αμίεπι ἀπιραάεηίετ αἰιεηίατε εἳ Ῥτοῖ- 

χαφ ἵπ ορίίπιο πιεζίοοφ πηρας αἆ[ταοτε, αια[ῖ πηπο ὁτ- 

Ίϊπηις 1ε {αοΐας εβ, Ύααεπι ΟΠΙΠΕΦ ποταπί Ππαπαπαπα 1η 

ατίῖς ορετ]Ώας γετ[αίαι ε[ἴε, Ριάοτε ἴαππεῃ ΥΟΠΙΠΙ γεῖο- 

χε5 πιε(Ιοος 1π]αγ]ῖς ορ]αθάεΓο, 

- 

"1. 
Οπαο {ρίίας αἀγετ[ας ραπ]ο απίε οοπηπιεπιογαίαπα 4Ρ]ιο- 

τ1[σηαπι απ[ης ε[ ππαπάατε Π[ετῖ οα ο παπι 1ΡΠΟΤΥΑΠΙΙαΠη 

αυἱ ἱπιριδεηίίαπι αιἲ απάκοῖασι ἀϊνι]ρεπε, Ίπιο Π γετίῖα- 
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ταληθὲς εἰπεῖν καὶ ταῦτα πάντα καὶ τούτων ἔτι πλείω. τάχα 

μὲν οὖν ἄμεινον ἦν μηδ᾽ ἀντιλογίας αξιοῦν αυιτὰ τῆς διὰ 
ραμμάτων, μηδ᾽ ἀπολλύναυ τινὰ καὶ πρὸς τοῦτο χρόνον. 

δεηθέντων δέ µου λιπαρώς πάνυ πολλών φίλων, ὅσα προκο- 
μισθέντος μοι τοῦ βιβλίου, καθ ὃ τὸν προειρηµένον ἆφο- 
ρισμὸν ἐξελέγχειν ᾿/ουλιανὸς ἐπεχείρει, διῆλθον ἐν ὑπομνή- 

µασιν αὐτα παρασχεῖν, ὑπέμεινα καὶ τοῦτον οὐ σμικρὸν 
ἆθλον, αλλ εἰ [379 ] χρὴ ταληθὲς εἰπεῖν, πολὺ µείζω τῶν 

κατὰ τοὺς αὐτοσχεδίους, οὓς ἡμερών ἓξ ἡ πλεύνων ἐποιη- 

σάµην, ἐπιδεικνὺς τὸ πλῆθος πῶν λήρων τῶν ᾿ουλιανοῦ 

λόγων, ὧν ἐνέγραψε τῷ βιβλίω. µκυριώτατον γὰρ ἄν τις 

εἴπου τοῦτο δὴ τὸ σύνηθες λεγόμενον, ὡς ουδέν ἐστιν ἀπεραν- 

τολογώτερον τανθρώπου. Θερσίτης δέ τις μοῦνος ἀμετροε- 
πὴς ἐλάλει, τούτω μᾶλλον ἂν ἢ Θερσίτη πρέπει, πάντας ὑπερ-- 

βάλλοιτα τοὺς πώὠποιε γεγονότας ἐν ἀμειροεπίαιο. καὶ 

τοίνυν οἳ παραγἐνόμενου τοῖς λόγοι ἀναγινωσκύμενοι αὐ- 

επι εηπποῖατο οροτίεαῖ, εί Ίπεο οπιηῖα εί Ἠ]5 εἰἰαπιΏ η 

Ῥ]ατα γεχὈῖφ αρετῖα Πο Ῥοῇιπιήδ. Αί ρταεβΙ [εί {Πος- 

{αβμ Ί]]α πεφιε ορροβία οταίἶοπθ ἀῑρια Γοπριῖς οεηίοτ, 
Ἴαχθφιο εἰἶαπι ἰπ Ἠῖ ἵεππρως οοπἰδιοχθ. εταπη 401111 αιπὶ- 

οογαπα Ἠπεοταπι Ρ]ετίᾳαε πιο α[άαο οηίχε τορα[εηί, τιέ 

Ύµαε οΡ]αίο πηλμί ντο, απο ρεαεάἰοίαπι αρ]ιον[αιαπι αὐ- 

δαετε ὁ]ίαπας οοπαίως, ἀῑ[Πεγιοχίπι, εὰ οΟΠΩΙΠΕΠΙΑΥΙἶ5 ΡΓο- 

ἀεγεπι, αἴφιε Ίοο ποπ εκίριαπα πιαπας Ρετίι]], 1ππο ΊἸοησθ 

πια]α5, { νεγταπα {αἴεπάσια Πἲ, οχίειηρογαΙραδ οοΠ)ΠΕΗΓ-- 

6, 4:05 ρει [εκ αὐί Ρ]ηχες ὧῑε οοπρο[αῖ, ααἶρις πιι-- 

δαγαπα ἵπ }α]απΙ Γεγπιοηπῖραδ [ιο Ἱπ Ιῦτο [οηριϊ εί[[ε 

τω] Πἰπάϊαεπι ἀεπιοπ[χανι. Οιοά επῖπι νι]σο ἀῑοί οοη-- 

Γαείμπα εΠ, 1 [απο φῖδᾳιθ 1ρ[ αοοοιηπιοζα ΙΙ µπιαι ϱγο- 

πιποΙαγετ]!, Ίου Ἱοπιίπε ]οᾳιαοῖις ε[ε πλ], Αἱ Τ]εν- 

{1εδ αωϊάαπι {ο]ας Ἰοεαι]ε]άς ἀἰοεραίας, ἡλμῖο ἵαπιει πια-- 

55 ᾳπαπι ΓΠετίίαε Ίου ἀῑοίετίαπα οοπρταῖξ, αυἱ φαποίᾳιοξ. 

{πετ ραντα, ΟΠΙΠε5 ραιτυλίαίο {αρεταί. ΟὈπαρτορίευ. 

ᾳὐ1 15 [εγπιοπῖριας αἀεταπί απωπι 1Ρ{ Ἱεσεραηίαν, Ίαεο 
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τοὺς, δύο ταύτας ἔθεντο πρνσημκαν τάνθρώπῳ, τὴν ἀμὲ- 
τροεπίαν καὶ τν ἀπραντολογίαν, ὥστε ουκ ἐμοῦ σωφρονί- 
ἔοντος, αλλ Ὀδυσσέως τινὸς ἐδεῖτο τοῦ τῷ σκήπτρῳ καῦε- 
ζομένου. σωφρονίσαι γὰρ τὸν οὕτως ἔμπληκτον οὐδ᾽ αυτὸς 
ὁ τῶν ᾖῆουσῶν δύναται χορός. ἐπεὶ εοίνυν ἄκων ἠναγκά- 
σύθην 7ράφευν, 5αῦτα ὃ᾽ εἰσέ µου ρήση τινὸρ, ὅπως μὴ 
καταγνωσύθῇ ὑπὸ τῶν ἀναγνωσομένων αὗὐτα. μελλων. γὰρ 
ἐλέγχειν ἄνδρωπον ἔμπληκτον, ἀμαθῆ, δοξύσοφον, ἓν ἀπαι- 
κω.. µειραλίρις ἅπαντι τῷ βίῳ «αλυαρήσαντα, παρ οἷς 
ἐξ ὦν Εβλασφήμεν τοὺς παλαιοὺς ἐπίστευσέ τες εἶναι. δέο- 
µαι οὖν . εφά άν κολάσαι τὴν ἀπαιδευσίαν αὐτοῦ 
λόγοις τραχυτέροις, ὧν οὐκ ἐἴθισμαι χρῆσθαι. δεινὸν γὰρ 
εἰ τοῦτον ἐξέσται λοιδορεῖσθαφ τῶν παλαιῶν τοῖς αρίστοις, 
ἡμῖν δ οὐκ ἐξέσται ὃι ἀποδείξεων ἑναργῶν ἐξελέγχειν αυ-- 
τοῦ τὴν ἀπαιδευσίαν, εἰς τοσοῦτον γαρ ἦκει μεγέθους ὧὦφ 
ουὐδ᾽ ὅθεν ἄρξηταί τις εὑρεῖν εὐπετές. 

«τς 

. 
ἆπο Ἱοπιηπϊ Ἱπιρο[αεγαπέ νοσαβα]α {πα βαγγι]ίαίοπι ἔππι 
Ἰοᾳμαο]ίαίοπι, Όμαατε πο πιθ [αρίεπίίαπι εἀοσεηπίε, [ο 
«Ὀ]γῆο αποἀαπα {οερίχο αἀ[αεπία ορις ἸἨαρεί, Ἡοιπῖπεπι 
επἰαι τία Παρίάσπι [αρίεηίειη τεάἀεγε 1ρ[ε πιι[αγαπη οἶιο-- 
τὰδ πέᾳΠα(παπῃ Ῥοίεβ.  ΌΟσαπι ἰσίας οου(α] τας Γογἱνετθ 
εοβοίᾳδ [μα , Ίαεο παὶμῖ Ραπὲ ἴπβῃατ ΡΓΒΕ[ΑΙΠοΠί6 Ἡε ὰς 
Ίάπι α Πε επαγταία [ωηέ, αΏ 1ρ[α Ἱεοίαγῖς αγρααπίαγ, ΟΙΠὰ 
επί Ποπιίθι μη Ἱπάσοίαπα εἰ [αἱ ορίπίοιε [α- 
ΡΙεπίθεπα Ἠηρας Ππίετ Ιπεγιάϊίος αἀο]ο[σειπίος ἰοία νίία αϊρι.. 
(επίεαι, αριᾷ ϱπο5 08 ϱα5 Ἰη]αχίας α]βας νείογες Ἰποε[πε, 
[ο αἰίφαεπι εἶ[ε ογεάίάι, γερτεµεπ[ηγιας {α΄ Ρεορίετεα 
ΤΟβο ηϊμῖ οοπσεάΙ, αἱ ια, ΙΠρθΓΙΓἼαπι δ[ρογίοσ] θες Υογρῖβ 
ετιάίαπα, ϱαῖδας αἱί ποΠ οοη[ιονῇ, Ππφασα Παα]ά επι {ο- 
εί, {1 Ἰαῖο οοποεσἀθγθίις, νείθγιῖι Ργας[ίαπ{τ/Ίπιοςν οοην]-- 

οιῖς 1η[εοίατῖ, ποῦῖς αίθι Ρτολίρογείας εἶας {σπονα πξίαπα 
ΠΙαΙΓε[Η5 4 επιοπ[να{οπῖβιας οοπνίποενα, {π αηίαια δίπα 
εα γεηῖί πιασηΠαθίπεαι, αἲ απἀςθ ας εκοχγαἰαίας ]αιιὰ 
{αεἴ]ε ΠΕ Πμνοι]γο, 
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γ΄. 

Κατὼ μὲν τὴν ἀρχὴν τοῦ βιβλίου τὰ πλείω πρὸς -Σα- 
βῖνον ἀποτείνέεαυ καταλιπὼν τὸν πποκράτην, καὶ τοῦτο 

μὲν, ὡς ἔοικεν, ἐν ἁπάσῃ πουεῖ τῇ πραγµατείᾳ. καίτου πρὸς 

τοὺς πποκράτους ἀφορισμοὺς ἐπιγράφευ αὐτὴν, οὐ πρὸς 

τὰς «Σαῤίνου ἐξηγήσεις, ἐἴια φλταρεῖ πολλα, καθάπερ ἔθος 
αὐτῷ, λῆρόν τινα ῥημάτων ἀσαφών συντιθεὶς, ὦν εἰ μὲν 

ἐλέγχειν τις ἐπιχειροῖ, φθάσει πληρώσας βιβλίον µέγιστον, 
πρὶν ἄψασθαι Φύξῃ, συγχωρών οὐ λελέχθαι πάντα. γρά- 
Φοντα μὲν οὖν δυσδιάθειον καὶ τοῦτο, μᾶλλον ὃ᾽ ἄπορον 
ἐσχάτως. ἓν µέντου τοῖς αὐτοσχεδίοιφ λόγοις, οὔς πολλάκις 

ἐποιησάμεθα, παρόντων ανδρών πἐπαιδευµένων ἐπιδέδεικταί 

τις ἡμῖν εὐπορία, καθ ὁμοιότητα τῶν εἰς τοὺς παλαιοὺς 

ἐξηγήσεων εὑρεθεῖσα" καθάπερ γὰρ ἐκείνων τὸ προβληῦὲν 
βιῤλίον ἐν ταῖς δηµοσίοις ἐπιδείξεσιν ἐξηγούμεθα. Ἔ ἵἩ 

ἂν ο εἰ δὲ ὁ μεθοδικὸς φαίη λεληθότως φυσεκευόµενος, 

ὕτο μὴ ἁλαζὼν μηδὲ µεγαληγόρος, μηδ᾽ εἰ µέσον φέρω 

τὴν ἄνωθεν ῥίξαν τοῦ μἐκρυμμένου δύγματος, δύο εἶναι τὸ 

ΤΠ. ' 

Ἱα οτί αυἰάθπι οσοχἀϊἰο ϱρ]ασ]θας νετρῖ Πἱρροογαίεπι 

Εταοιοτνοοίας ἵα Βαβίηαπαι ἠπνεμίέως, 1άᾳπθ μοο ἕπ υΗ]-- 

νετίο οβρετε ασοτο υΙάείης, εἰἰαπ)ά 1λαά ἵπ Ηϊρροογαίίς 

ΑΡΜΟΓΙ{ΠΙΟ6 ΠΟΠ η αδιπί εχρ]απαίίοπες Ἰω[οχίραί, ὨΠεϊπάα 

ααεπιαἁπιοάιπι 1ρῇ πο εί πηυ]ία πυραίας οιἱραδάαιι οὔ- 

{Γοιχοναπα νετρογαπα ηιαρῖς οοπΙροΠΙΙ5, ᾳας { απῑς ατριιογο 

οοπείας, πιακίπιμπι Ῥεϊίας ἨἩβταπι Ἱπρ]ενεγίς απααι επι 

αἰΗσι[Πε νἰἀεαίαχ εἰ οπηπία εχρο[ία Γαϊ[[ε οοποεᾶαί. πάς 

πες {αοΐ]ε Πέ [οπίροπίϊ Ίιαεο ἰγάοίατα, Ίππο [ωππαις ΡοΓαΓ-- 

παπι. Αἰίασει 1π εχίεπιροταµαδ [εγιοπίρας, 43ος αρα 

ετιδϊίος νίτον [48Ρ6ΠΙΙΠΙΘΤΟ {εοίτωας, απβεάαπα Γαρ]1 Γα-- 

ομ]ίας α ποδῖς ἀεο]αταία ε[ι Ρρετ εκρ]απα[Ιοηθιη 1π νοἴθΓεβ 

βωϊ(αά παπι Ἱπνεπία. ἵναπι πί ρτοροβίος 1ογάπα ]ργος 

ἵπ Ραυ]ίοῖς Φω[ριίαοπίδις οκρµοανίπας, νι δν κ 

Οµοά [ πιει]ιοάίεμς παειτας επρἰογαιογ πεφµε ]αείαδμπᾶιις 

πεφμε πιαβπίίοφμµς ἀῑσαί {6 πο [μμεγίογεπι αὐαιιί ἀεογειὶ 

γαᾶϊίσεπι ἵπ ππεάίιπι ΡΓΟΓεΥΤΕε, ἆιος πϊπαγιπα ε[]ε εοτρογίε 
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σώματος πάθη. τῷ γὰρ κατὼ φύσιν συνεστώτε δύο ἂν ἐφε- 
ὁρεύσειαν τροπαὶ καὶ μεταβολαὶ αλλήλαις ἐναντίαι, ἡἢ) συνα- 

Ζοµένου πλείω ἢ χεοµένου βίᾳν διανοητὰ ἂν δοκοίη λέγειν, 

οὗ μὲν διαφυσιχευοµένοις τοῖς φιλοσόφοις καὶ περὶ τῆς τῶν 

ὕλων ὕλης διειλεγµένοις, αλλ ἰατροῖς ᾳυσικοῖς. αὕτη μέν 
σου µία ῥῆσίς ἐστι τῶν θαυμαστών ᾿/ουλιανοῦ λόγων, οἷς 

[2550] αποχωρών ὦν ὁ ᾿ 4σκληπιάδης καὶ Θεμίσων καὶ Θεσ- 

σαλὸς ἔθεντο στοιχεῖα, ἐπὶ τοὺς προειρηµμένους ἦκὲι φιλο- 

σόφους ἀναιροῦντας ἔκ τοῦδε τοῦ κόσμου παντάπασι τὸ κξ- 

όν. ἑτέρα ὃ᾽ ἐφεξῆς αὐτῆς ἠδε' αλλ ἐπιχωρήσειν καὶ μήτ 
’ 3 Λ .- ’ »” 

ἐκείνης κατάσχοιμ᾿ αὐτὸ λοιπὸν τῆς γλὠττης, ὡς μὴ εἴποιμο. 

τί 7ὰρ ἂν ἐμοὶ τόδε; ἢ ὅτι ταῖσδε ταῖς τροπαῖς, ὥσπερ 

φ]κολούθησεν ἡ τῶν στοιχείων γένέσις, οὕτω καὶ Θερμοῦ φύ- 
σις καὶ ψυχροῦ καὶ ὑγροῦ καὶ ξηροῦ. ἐκείνων γὼρ πρώτων 

τῶν γόνων ἔγγονα ποιήματα ἂν εἴη. ὅρα πῶς ἐν ὑψηλοτά- 

τοις Ὀρόνοις καὶ µέτεωροτάτοις καθημένη ἡ μέθοδος ἐλάν- 
Όανεν, ἣν ὑπὸ ἐπιεικείας καὶ µετριότητος βουλύμενος λαν- 

α[[εειως. ΊΜαπι [εομπάμπι παξµγαπῃ εοπ/εἱεμίο ἆμαε [δἱ ἵπ- 

νίσεεπι εοπἰγατἰαε εοπυετ[ίοπες πιμιαιίοπείφιεε τπ[ιάϊαπειγ αιιξ 

οµµήι ρἰεπῖμς οοαοξµπη αἀ[ἰγίοίµπινε αμὲ υε]εηπεπέεΥ [Γμ[ωτα 

Πμϊάιαπνε εξ, φιαε [μῦ ἰπιείίεοίμπι εαάμπε Ῥήο[εττε αμρα- 

γιετίε, ιο [απε ρ]ἰο[ορ]ίς ομὶ τετ παιγαἰετ [ετμίαπίμγ 

ας ἄε μπίμε[ογμπι ππαιετία αἰ[}εγιωπε, /εά ρἡγ[ιεῖς πιεᾶϊἰεἶς. 

Ἠαεο αι]άεπι ΠΡΙ απα ε[ αὐπιῖταυ ται ΦυλαμΙ Γεκίαααα 

[οτίο, αὐῖρας αὖ 15 απαε Α[ειερίαάες εἵ Τμεπήίοα εἰ 

Ἑε[ἴα]ας εἰοπιεπία Παίιεγε ἀῑ[εεάεπ5 αἆ «οπιπιεπιοταῖος [6 

εοη/{ενί ΡἱΙ]ο[ορ]οβ, απὶ ῥρτογ[ας 6 ΠΙΠΠάο νασαυη αιι[θ-- 

ταηῖ, Έαπι νετο Γετίοπι [αρ ΓεαιαΠί Ἰα]αδπιοςί αἰίετα: Όεγήα 

ἰοφμί εοπεεζεξμΥν Ἰιεφµε ΕΠΙΙΠ αὖ εῖα Ππριια τε[ιάμµήα «0-- 

εἰπεῦον φώτα ἀἰσαπα. ()μίά επῖτη τᾷ πι «π φμοᾶ ἰ[ἱως-- 

πποᾶί «Οπνετ[Οοπεί φμεπιαάμποάμπα εἰεππεπίοτμπι βεΠεταιίο, 

[ο ει οαἰίάί παίµτα, [τὶριαὶ, Πιπίαί ει [που Γ[εφιμία ε[. 

αὐ Πῖς επίπι ρτὺπηῖς [επεπίδις Άαεο οΡετα εποΓΙμΠΙΜΓ. Τιᾶε 

αμοπποᾶο ἵπν αἰεῖ[[ιηιὶς ιγοπὶς ας υαἰάε [μῤζπείδιι /εάειις 

ἰαιμῖε πιει]οᾷμς, Φμαπι ἐ5ο υοἰεπὸ Ῥγαε πιοάεβία εἰ πιοάε- 



΄ 
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Θάνειν ἐν οὐρανῷ ἔδειξα καὶ ἐξεκάλυψα μόνος καὶ πρώτος 
ἐπισκοτοῦν νέφος παραγαγὼν καὶ ἐλευθερωσας. ταῦτ οὖν ὁ 
᾿Ιουλιανὸς λέγει καὶ τούτων ἑἐξῆο. ἄλλο τι μὴ νῦν ξυμφε- 

θοΐίµην ᾿Επικούρῳ οὐχ ἑλόμενος αὐτοῦ τὰ στοιχεῖα, οὐχ 

ἑνώσαντι τὴν οἰσίαν. ἐν μὲν δὴ τῷ περὶ τῆς μεθόδου 
ταῦτα τε καὶ ἄλλα πυλλὰ γέγραπται, τὸ βιβλίον ὕλον ᾿/ου- 

λιανοῦ ἐπιγράφοντος Φίλωνα. ὃν ἄλλου ὃ᾽ αὖθις, ἐν ᾧ 
περὶ τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικών παθών ὁ λόγος ἐσεὶν αὐ- 
τῷ, 7θάφευ ταυτί σύμμετρον μὲν δὴ κατάστασιν καὶ µὲ- 
Μετρηµένην συναγωγῆς τὲ καὶ χύσὲως ὑποστησάμενου ἐπὶ 

τῶν ἀνθρωπείων συγκριµάτων, ὄνομα αὐτῇ ἐθέμεθα ὑγείαν, 
ὧδε δὲ ἡ µεσότης ὑπὸ τῶν νόσων ἐπιβουλευθεῖσα ἐξ ἀνάγ- 
κής πάσχευ τὰ σώματα συναγόµενα καὶ σκληρυνόμενα καὶ 
ξηρότερα γιγνόµενα ᾖ χεόμενα καὶ µαλακυνόμενα καὶ ὑγραι- 
νόµενα. 

δ’. 

Αὗται μὲν οὖν αἳ ῥήσεις τοῦ λαμπροτάτου σοφιστοῦ, 
Ζήνωνι καὶ «άριστοτέλει καὶ Πλάτων τοὺς μεθοδικοὺς ἐα- 

γαξΐοπε ἵπ εοε]ο ἀείιίε[οετε ἀεε]αγαρί, [οἶμιφιε ας ργίπιις 
ἁϊ[ομ[]α απο [οἰμία οδιεπεύγαπίε πεθµία ἀειεπὶ,. Ἠπεο ἆα- 

Ἱαπιι ῬτοΓετί εἰ Γαρ[ε(αεπ[εα, Αἰπά παπο οππι Ερίοιτο 

πο. Γεη[δσίπι τε]εοιῖ 1]ας ϱἰεπιεπί]ς ααἱ ππαπι ὨΟἨΠ ϱ0- 

Ῥυ]εί [αυβαηαιω. Ἠαεο Πίαφιαε εἰ α]ία πιπ]ία 1Π Ἠρτο ἆᾳ 

ππείμοάο αὉ ὀπ]απο [ογρία [απε, ἰοΐμπι Ἡργαπι ΒΗΙΙοπεπα 

ἀπ[ογ]ρεπίε, Έωτ[ας γετο 1π αἰο ἵπ πο 1 ἆθ απίπιας 

εἰ οογροτί5 αΠεοίῖραςδ ε[ι ογαϊῖο Ἠαεο [οηρίϊ: ]απι οΟΤΠΠΙΟ-- 

ἀεγα ια οοΊππΙΕ {γα ἔμτπφιιε ἔμπι οοπογεἰἑιοηῖς λα Τμ /[εοιίς 

[αεμπι ἵπ Πωππαπῖς εοπιραρίδµς οοπ/[εεµεπίες ποππεπ ἴρ[ι 

-Γαπίιαίεπι ἱππρο[ μπι. -άι μδὶ ππεάίμπα Πίμά α πιογδὶς 

οὐ[ε[]ωπι ε[, πεοε[]ατίο ραξιωπέμγ οογροτα Φαε εοβιµπµή, 

ἱπάμταπεμγ, [οείογα τεάάμπιμγ αμὲ [ιπάιωιξηγν πιοἰίωπειγ 

αμὲ [μππεοαπΕιή, 

1Υ.᾽ 
Ἠαο [απὶ πίαχ οἸατί[ωϊ [ορμ]ῇας, ππεϊµοᾷϊοος πιε- 

ἀϊοος, Ζεποπεπι, ΑπιοίεΙεπα εἴ ΒΙαΐοπεπι Γεᾳαῖ ρταεάϊοβ-- 

σΛΔΕΕΝΟΌὌΘ τοι ΧΥΤΙΙ. Β 
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τροὺς ἔπεσθαι φάσκοντοο. ἨἍἡμεῖς δ᾽ αὖθις ἀναμνήσομεν 
αἰτῶν ὡς ἕκαστος τούτων τῶν φιλοσόφων ἅμα πολλοῖς τοῖς 
µετ αὐτὸν εὐκρασίαν μὲν ἡγεῖται τὴν ὑγείαν εἶναι Θερμοῦ 
καὶ ψυχροῦ καὶ ὑγροῦ καὶ ξηροῦ. νοσήματα δὲ γίγνεσθαι 
τὰ γοῦν κατὰ δίαιταν ὑπερβάλλοντος ἑκάστου τῶν εἰρημέ- 
νων ἢ ἑλλεί- (389) ποντος, εἶναι δὲ καὶ χυμοὺς ἐν τῷ σώ- 

µατι, τοὺς μὲν ὑγροὺς καὶ ξηροὺς κπατὼ δύναμιν, ἐνίους δὲ 
θερμοὺς ἢ ψυχροὺς ἀναλογίζοντας νοσήµασιν. οὕτω ΤΠλά- 
των ἅμα τοῖς ὑπ αὐτοῦ πᾶσιν, οὕτως ᾿4ριστοτέλης ἅμα 

τοῖς ἐκ τοῦ περιπάτου, οὕτω Ζήνων καὶ Χρύσιππος ἅμα 
τοῖς ἄλλοις στωϊκοῖς ἐγίνωσκον. ᾿{ουλιανὸς ὃ᾽ οὐδ᾽ ἀνέγνω 

τι βιβλίον ὧν εἶπον ἀνδρών,  οὔθ) ὅλως ἀκολούθου καὶ µα- 
χοµένου σύνεσιν ἔχει, πάντως γὰρ ἂν ἤσθετο τῇ μὲν ἄναι- 
ρούση τὸ πενὸν αἱρέσει ταῦθ᾽ ἑπόμενα, τοῦῦ ὑπάρχειν εἰ- 

πούση συμμετρίαν μέν τινα πόρων εἶναι τὴν ὑγείαν. ἐν 
στεγνώσευ δὲ καὶ ῥύσει τῶν δι αὐτὸ φεροµένων συνίστα- 
σθαι τὼ κατὰ διαίτην νοσήματα. πύτερον οὖν ᾿4ριστοτέ- 
λους καὶ Χρυσίππου καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων πἐριπατητι- 

{ἷς [επίοηίῖας, Ίος Υετο οοπἰτα «ο τεάάεπιαβ ΠΠΕΠΙΟΓΕΘ 

Ίος βησι]ο5 ΡΗΙ]ο[ορ]ος ]ήσᾳιε πιπ]ίος Ρρο[ετίογες Γεπ[Τε 

[απ]ΐσίεσι ε[[ε οα]]ά1, {Γ]δΙάΙ, Παπιῖάϊ εἰ Ποοὶ Τεαρεσίεπι; 

ἨΠΟΓΡΟΦ νοτο απιπι εκ νυἱοῖα μπιπιποάφαε οοπιπεπιοχα[ο-- 

χμ εκ[ριετεί απί ἀεβεῖαὶ ογίαπι Ἰαβετθ, Ηαπιογες αιι- 

Ίεπι οογροιῖδ, αποχαπι αἲῑ αιἰάεπα {αοι]ίαίε Ἠπῖά{ αι 

{σαι, ποΏ πια] Ὑετο οα]ἱά1 νεἰ ΓΓὶσῖάϊ πιοχρὶ5 απηα]ορῖα τ6- 

ρου ἀ επί, Βϊο Ρ]αΐο οιπι οπιπῖριας Γμἱ5 [εείαίογῖίρας εεη- 

Γα18, Πο ΑτιοιεΙες οσπι Ρετιραίειϊοῖς, Πο Ζεπο εἰ (ἨήΥ- 

Πρριας ππα οι οείετῖ Ποῖοῖ. Αί ἑααπας πεφαο πα] υπι 

ππα παπα Ἠογμα 6105 σεοεη{αϊ νΙτοταπι Ιερῖί, Ἠεαμε τεῖ 

εοη/{ε(πεπ!ῖ εἰ ριρηαπί1ς Ἠαρει Ἱπίε]Ιρεπαπις ϱεα Ἠάβπῃ-- 

ᾳαε ομιπ]πο πονΤεί «4ο Γεοίαπι νασαπα {ο]επίεπι οοι]-- 

Γεηπαπίασ; Ύωαε νετο 1 εχίΠετε αΏ]γπιαί, [απιίαίεια φπαι]-- 

ἆαπι πιεπίπαπα [ηπιπιείτίαπα είτε Παιωί. Ίαπ αἀ[τίοίοπε 

νετο εἰ Ώππα ΕοΟΤΗΠπΙ ϱµ8θ Ῥεγ Ἰά {Πεγαπίας ποσο» ες 

νὶοία οοπῄῃβεταο. Ὀίταπι Ισίίας απ ΑγοΙεΙΙ εἰ (ἨσΥ- 

Πρρῖ ἴαπι οείεγογαπι οπιπίαπα ἰαπι Ρρετρα[ειίσογαπι «παπι 
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Κα, 0481. 1Χ. Γ8δο. 81.1 Εά. Βε[. Υ. (220.) 
Ἀ ο . ”ὁ ε. 9 ’ Ας) ” 7 

πων ᾖΤτδ. καὶ στωϊκών «ἑξῆς παραγραψω τας θἨσεις, ἐν αἷς 
” ε 9 μάς Λ ” , , 

σλέγμα καὶ χολήν αἰτιῶνται. καὶ τα πρώτα νοσήματα τετ- 
ο ͵ “ Ὁ η 

ταρα «ὑπάρ- [581 .] χειν φασὶν, ὥσπερ καὶ τῷ στοιχεία τὸ 
᾿ , 3 / ι Ν ε Γι “κ γι - 

Φερμὸν καὶ τὸ ψυχρὺν καὶ τὸ ὑγρὸν καὶ τὸ ἔηρόν. Ἠ τοῦτο 
1 ς Δ Γ πα Ἀ λα ΕΜ, - » . , λα Κιν 

μὲν. ὡς. ἂν ουχ ἓν ἡ δυο βιῤλία πλήρωσαι δυνάµενον, αλα 

καὶ  Ἔρία καὶ Τέτταρα καὶ πλείω παραλιπεῖν ἄμεινον, ἄρκε- 
τω: δε, ον Φ - ε ’ 3 3 ο 

σθῆναι δὲ: μόνον τοῖς ὑπὸ Πλάτωνος εἰρημένοιςο. εἰς οὓς 

ἄμεινον: τοῦτο πρᾶξαυ καὶ μὴ συναδολεσχεῖν τὸ πάντα λη- 

ϱώδει σοφιστῃ. τοσοῦτον" μόνον εἰπὼν ὑπὲρ τῶν ἐκ τοῦ 

περιπάτου. τδ καὶ τῆς στοᾶς τῶν φιλοσύφων απαλλάξοµεν. 
σοι Ἀ ς - ” 5». 5 , » , 

οὐδὲν ἂν εὑροῖς οὖτ βριστοτέλους οὔτε Θεοφραστου βι- 
’ 3 ’ . -- 

βλίον, ἐν ᾧ περὶ νοσημάτων ἀναγκασθέντες εἰπεῖν τι Όερ- 
μοῦ καὶ φυχρου καὶ ὑγροῦ καὶ Σηροῦ μνημονεῦσαυ ὁδιῆλύῦον 

͵ 3η. ν ͵ ε , -- 

«πὸν λόγον, αλλὰ καὶ τούτων αξὶ µέμιηνται καὶ σὺν αὐιοῖς 

πολλάκις ἑκατέρας τῆς χολῆς, µελαίνης τὲ καὶ ξανθῆς, ουκ 

ὀλιγάκις δὲ καὶ φλέγματος, οἵ γε τὰς διαφορὰς αὐτών διέρ-- 

χονται, τὸ μὲν ὀξὺ, τὸ ὃδ᾽ ἆλμυρὸν ἢ ἁἀλυκὸν, ἄλλο δὲ 
γλυκὺ ππροσαγορεύοντε. οὐ μὴν οὐδὲ «Χρύσιππος ἑτέρως, 

Πιοϊσσγαπι ἀείποερς [αρ[ογίραπα Γεηίεπίϊα5, απἴρας ρϊαἰίαπα 

Ἱοἳ Ρίο σαυμίας ε[Πε οοη[ παπί εἶ ῥΕΙΠΙΟ6 Πιοχροδ αιιᾶ- 

"που. εκί[ετο ρτοπιποῖαητ, ααεπιαάπιοάἅπι εἰ εἰεπιεπία 

οα]όαπας Γπρῖάμπα, Ἱαππιάσπι εἰ [Ποοιπα ΑΠ Ἰοο ῥτας- 

ἱεγπη[ίενε [αι ᾿Γαετῖί, οααοά ποπ πας απἲ ἆπο ἀἁαππία- 

χαῖ, [εὰ εἰ ἴτες εἰ απαϊαος εἰῖαπι ῥρ]άτες ρε οοπιρ]εγί 

Ροβμηέ, Ἰΐαιο [οἰμπῃ εί[ο οοΠἰεηίοθ φ1ιάθ α ΡΒ]αΐοπε γε[ο- 

ταπίας, ααἴρας ρταε[αί Ίο 85ετο, ἨΟΠ οι βΡαχτι]ο [ο- 

ΡΗ][ία πίᾳαο ᾳπαφαο πισαγ,. ἨΗοο ἰαηίαπιπιοάο 4ε ρεγ1ρᾶ- 

τειῖοῖ εἰ Ποῖοῖς ῥταείαϊι αἳ ή ἀἰ[οεάαπα. Αί πεφυο 

Ατι[ιοίε]Ι5, πεηιια ΤΙιθορΗΓα[Ι παπί Πβρτατα Ιπγεποτῖδ, 1 

41ο {ΠΠ 4ο Ειοτοῖς ἀῑ[ἴεγενε οοαοῖί [πε, ο], {]δΙάΙ, Ἠιι- 

πη]ά1 αἳ [Ποσο ἨΟΠ ΠΙΕΠΙΟΤΕΦ {αοίΙ οταΙοπεα αΡ/{ο]νατίηῖ. 

Ίπιο αἳ Ἠογαπα [επιρεγ πιεπιϊπεταπε εἴ ουσια 1ρῇς [αερίι5 

πίτίαδο Ρἱ156 πα αίταο [μπι Πανας πεο τατό ρτπτίας, 

ου] ἀλεγεπί]α εκρ]ῖσαπί, απαιπ Ἠαπο αοϊάαια 1λαι 

{αἱ{ααι νο] "[αἱΓασϊποίαπι, αἰἴαπι ἀεπίαιε ἀπ]σοεπι αρρει- 

απ. ἂἈεφιο [116 αλίο ΟΜ1γβρριΣδ, πιο Πα (ει ωρευ εἰ 

Ἡ . 
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ἀλλ οὕτως αεὶ καὶ περὶ νοσημάτων καὶ περὶ τών χυμῶν 
διαλέγεταυ. εἴ τις ἐθέλου µόνων τῶν εἰρημένων τριών αν- 
δρών ἐκλέγειν τὰς ῥήσεις, οὐκ ὀλίγα πληρώσει βιβλία, σχο- 
λάξων ὃ᾽ οὕτως τις ὥσπερ ᾿ουλιανὸς ἐπὶ τῆς ᾿4λεξανδρείας 

ἐσχόλαξεν. ἐὰν δὲ καὶ τῶν ἄλλων τῶν στωϊκῶν ἢ περιπα- 
τητικὠν ἑκάστου ἐκλέγειν τὼς ῥήσειο, ὅλην βιβλιοθήκην 

πληρώσει’ αλλ ὥσπερ ἔφην, ἐἑάσας τούτους, ἀρκεσθήσομαυ 
µόνον τοῦ Ἰ]λάτωνος ῥήσεσιν, ἑπομένου κατὼ πάντα τοῖς 

τοῦ "Ιπποκράτους δὐγμασιν οὐ μὴν οὐδὲ παρὰ τούτων 
τῶν ἄλλων ἐκλέξας βιβλίων ὄντων πολλών, αλλ ἐξ ἑνὸς αἆρ- 

κεσθησόµενος μόνου τοῦ Ἰιμαίου περιγράψοµαι ταῦτα. τὸ 
δὲ τῶν νύσων ὃ Συνίσταται, δῆλόν που καὶ παντἰ. τειτά- 

θων γὰρ ὄντων γενῶν ἐξ ὧν συµπέπη)γε τὸ σώμα, γῆς καὶ 
ὕδατάς τὲ καὶ πυρὸς καὶ αέρος, τούτων ἡ παρὰ τὴν φύσιν 
πλεονεξία καὶ ἔνδεια καὶ τῆς χώρας µετάστασις ἐξ οἰκείας 

ἐπ᾽ αλλοτρίαν γινομένη. πυρός τε αὖ καὶ τῶν ἑτέρων, ἐπειδὴ 

πλέονα γένη ἑνὸς ὄντα τυγχάνει, τὸ μὴ προσῆκον ἕκαστον 
ἑαυιῷ προσλαμβάνει καὶ πάνθ ὅσα τοιαῦτα, εἰ στάσεις 

ἆο πιοχρῖς εἰ ἄε ΠἩππιογίθις ἀ1[Πεγῖῖ, 9 αιῖς νε]ῖῖ [ο]απι- 
πιοᾷο Ίπίαπι επηιποϊαίοτπα νίτοσαπα Γεπίεπίϊας [ε]ίσετε, ἨΟΠ. 

Ρᾶμοο5 Ἠργον Ἱπιρ]είαγας ε[ί, ρταε[εγίῖπι {1 Πα ἀεί οΡεΓαΠΗ, 

ααειπαάπιοάιμα Αἰεχαπάτίαε ο ]απας οἰ]αυαίατ. Οποά { 

εἰίαπι ἁογαπι ἵαπι [οίοογαπι ο παπι ρεπραίειΙοοσαπα οἱι- 

Ἰπδᾳμε Γεπίεπί]ας Γε]ΐσεγε νειε, απϊνεγίαπι 4π1οφ1ε Βἱρ]1ο-- 

ἔμεσαπι Ἱπαρ]ερῖί. Αἱ ὶς παῖ[ῇς, ααεπιαἁπιοάμπα ἀῑχί, Γο-- 

Ίϊυς Ρ]αἰοπῖφ ἰεχίρις οοπἰεηίμς ετο, αι 1π οπιπῖρια 

Ηιρροοτας ἀεογεία Γεοίαίαγγ ποἩ ἴάπεπ εκ ας ααῖ 

χηὈ 1 [απ ΗἨΡτῖδ, [εᾷ οκ πο [οἱο Γϊπιαεο [ας {αοίιγι5 

Ἰαεο οο]]εοία ἀε[ογῖῦαπα: γούτο ωπάε πιογδἰ οοπ[/ίαπι ρα- 

τει οπιπἰθμς. Όμμπι επἰπι ΦμαϊμοΥ [μὲ 6επεγαν εν οιμῖδις 

εοτρι5 οοπΓογπιαίν, ἵειγταν ἰβπίε, αθµα, αδγ. Ἠογωπι 

Ῥγαείεγ Παίμγαπι επ μρεγαπεία εἰ μεπμτία εἰ επ ρτορτὶα ὑι 

αἰϊεπαπι [εάεπι ἐγαποπαμία(ίο; ας γωγ[μς ἐρηὶς ας ΟΕΙΕΥΟΥΙΕΙΗ, 

Φ πι ἵπ µπο ρἶμτα [πε βεπεγα, απωππφμοᾶφμεν μδὶ φμοᾶ 
Γδἱ οοπ/Γεπίαπειήη πο ε[ξ [ι[ορίε, δμ]ωοπιοᾶί οπιπία [εαί- 
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καὶ νόσους παρέχει. παρὰ φύσιν γὰρ ἑκάστου γιγνομένου 
καὶ µἐθισεαμένου, Θερμαίνειεν ὅσα ἄν περ πρότερον ψυχη- 
ται. ξηρὰ ὃ) ὄντα εἷς ὕστερον ᾖίνεται γοτερὰ καὶ κοῦφα 
δὴ καὶ βαρέα καὶ πάσας πάντη μεταβολας δέχεται. ἓν 

ταύτῃ μὲν οὖν τῇ ῥήσει σαφώς ὁ Ἰ]λάτων ἀκολουθεῖ τῷ 

“Ἱπποκράτει κατὰ πρὠτα στοιχεῖα καὶ τὰς ποιότητας αὐτῶν. 

ἐν δὲ τοῖς μετὰ ταῦτα καὶ τοὺς χυμούς πως αἰτιώμενος τῶν 

νοσηµάεων ὡὧδέ πως φησέ' τὸ δὲ λευκὸν φλέγμα διὼ τὸ τῶν 

πομφολύγων πνεῦμα χαλεπὸν αποληφθὲν, ἔξω δὲ τοῦ σώµα- 
τος ἀναπνοὰς ἴσχον ἠπιώτερον μὲν, καταποικίλλει δὲ τὸ 
σώμα, λεύκας, ἀλφούς τὲ καὶ τὸ τούτων συγγενῆ νοσήματα 
ἀποτῖκεον. ' μειὰ δὲ χολῆς µελαίνης κερασθὲν ἐπὶ τας πὲ- 

ριόδους τὰς ἐν τῇ κεφαλῇ Θειοτάτας οὔσας ἐπισκεδαννύ- 

µενον καὶ ξυνταρώττον αὐτὰς, καθ ὕπνου μὲν ἐὸν πρᾳό- 
τερον, ἐγρηγορόσι δὲ ἐπιτιθέμενον δυσαπαλλακτότερον  νό- 
σηµα ὃ᾽ ἱερᾶς ὂν φύσεως ἐνδικώτατα ἱερὸν λέγεται. καὶ 

ταύτη γε τῇ ῥήσει πάλιν ἐπιφέρον ἑτέραν φησί" φλέγμα δ 

᾿ὀξὺ καὶ ἀλμυρὸν, πηγὴ πώντων νοσημάτων ὅσα γίνεται κα- 

εἶοπες ππογδοσφιµε εοπ[Εεμμπε. Όμωπι επῖπι ππμπηφμοάφμε 

Ῥγαειεγ παίμγαπα γεάάίιμχγ ας ππµίαίµη, «οαἱε[ομπε φαει” 

οµε ρτίως }πιρεδαπε, οµαε [εεα [μπε ἵῃ ῥρο[εγιτη [μηπὲ- 

Γεωις Ιευία 9µοφµε εἰ Εγανῖα ΟΊΊΠΕς ΟΙΠΠΙΠΟ πιμιαξίθπεΣ 

[ω[οιρίωπε. Ἠαο Ίἴπααε ἵπ ογβίίοπο Ῥιαϊο απαπίηαι θά 

Ῥτίπηα εἰεπεπία ΘΟΓΗΙη(Πε απα[ίαίο {ρεοίαί Ηἱρροογαίεπι 

ἀ1Ιαοϊιάε Γεοίαίαχ. Αἲ ἵπ [εααεπίῖριις ἨΠΙΟΓΕΒ εἰῖαπι ΠΙΟΓ- 

Ῥοταπι οπω[ας Παΐίπεης Ίοο πιοάο εἰσαιίίασ: αἶδα απίεπε 

Ῥϊμία οὗ δμἰίαγμπι /ρίγίέµπα ἴπεμς ἀείιεπία αἰ[ει[ίει επεγα 

φετο εοτροτὶς /ρίγαεμία «ΟΕΥΟΕΝΣ πηϊίογ φιμίάεπι ε[; υαγίε 

ἔαπιεπ εοτρµς ἐπ]ιοίέν αἶδας αἰγασφμο υἱΠίρίπες αἴφμε Πὲς 

ϱΟΠΡΕΠΕΤΥΕΙ ΊπΟΥΡΟΣ τοεγεαε, [εὰ εµῖπ αἴγα δί[ε ππίπία, [ 

ἵπ ἀῑρίηί[ηπιος φμί ἵπ οαμίιε [μπὲ ππεαιµς ἠίαδαιμνγ {ρ[ος 

ἁἰ(]οϊυῖε ρετιµγδαϊοµε. Όμοά ᾖ[ Ῥετ [οπαπμτ εοπεπβαῖ 

πηϊτίογ ε[ξ; [ νἱρίίαπέες ἐπναάαι, [οἰμιμ αἰ[ιοιίς; φμῖ πιογ- 
δως φμώ [αογαε παιµγαε [ὲ, [αεεγ πετίεί[ηπο ἀῑεῖέμη 

Λίααε Ἠπίο Γεπίεπίίαο 1ΐ5 γετρῖς αἰίεταπι αΏετί: αεῖάα 

φετο εἰ [αἰ[α ριεμία οπιπίμπα ημὶ α ἀε[ικνίοπίδις ογῖμπιμγ 
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Εά, 0Ἠατ1, ΓπιΓ181. 349. Εὰ. Ραβ. Ὑ. (324.}: 
ταρροικὰ, ὅδια, δὲ τοὺς εὐποὺς. εἰς οὓς ῥεῖ ππαντοδαπαϊρ. ὄν-- 
τας, παντοῖα ὀνόματα: εἴληφεν,.. οὕτω μὲν οὖν ὁ Πλάτων: 
περὶ τοῦ φλέγ- [985] µάτος. ἀπεφήνατο καὶ 'σὺν αυτίῷ µέ- 
λαίγης χολῆς. ἐφεξῆς ὃ᾽ ἄκουσον ἆ λέγει περὶ τῆό ξάνθῆς" 
ὕσα δὲ φλεγμαίνειν λέγειαι τοῦ σώματος ἀπὸ τοῦ, κάεσθαέ 
τὸ καὶ φλέγεσθαι, διὰ χολὴν . γέγονε πάντα. λαμβάνουσα 
μὲν οὖν ἀναπγοὴν έξω παντοια ἀναπέμπει φυσήµατα-ῥέουσα, 
καθ ειργνυµένη δὲ ἐντὸς πυρύκαυστα µοσήµατα. πολλὰ ἐμποιεῖ. 
µέγιστον ὃ᾽ ὅταν αἵματι καθαρῷ δυγκερασθεῖσα: τὸ: τῶν 
ἑνῶν γένος ἐκ τῆς ἑαυτῶν (διαφορῇ τάξίως; -ᾱἳ διεσπάρησαν: 
εἰς αἷμα, ἵνα συμµέτρως λεπτότητος ἴσχοι καὶ. πἀχᾶυς: καὶ 
µῆτε διὰ θερμύτητα, ὡς ὑγρὸν «ἐκ μανοῦ «ποῦ σώματος 
ἐκρίοι, µήτ -αὖ πυκγύτερον. δυσκίνητον. ὂν 'μόγις. «ἀντισερέ-- 
φαιτο- ἓν ταῖς φλειί. παιρὸν- δι τούτων ὄνες  ΣΠιςῆς ιφύ--. 
σἑως /ἐνέσει φυλάτιουσιν, ἃς ὕταν τις καὶ τεθνετος: αἵ--. 
µατος ἓν ύχει τε ὄντος πρὸς αλλήλας ξυναγάγάε, διαχεῖ- 
ται πάν τὸ λοιπὸν αἷμα. ἑαθεῖσαι δὲ παχὺ μειὰ τοῦ: - 
πἐριεστωεοφ αυτὸ ψύχους ξυμπηγνύασι ταύτην' δὴ τὴν 

ΤΠΟΥΦΟΥΙΗΠΙ Γοης. ε[, θµαε οὗ ἴοεοι πι φμος [ωΐε: πανε 
7αμ{ε1ρίίεες ἄίψεγ[α ποππῖια /ογεέμν.  Θῖο παν ΕΡ]αΐο ἆς 
Ῥιία ουπι αἴγα Ρί]ο ῥτοπαηε]ανεγαί. Όπας νετο ἀ6 ανα. 
4είπεερςδ. ρτο[εταί, αι[οπ]ία : Φμαεοιωιφμε ραγίει οοηροτίς. 
ομοᾶ αγαεαιὲ Ηγαπέµγφµε, Ῥτορίεγεα ἰπ[απιππατίοπῖδις οὐ-- 
[ιάεγί ἀἰοιτιγ, φµαξ ΟΠΊπες α δίίε ΡΤΟΕΓΕαΛΕΙΥ.  Όμαγε ᾖ 
ος επιεγίογα [ῤεαι /ρίχαομία, υατία ᾖεγνεμς. ευ/[ρίχαε: 
ΡΙεγ/επιαία, ἱπεμς υεγο οοείµ[α ππιίεος ΗΥΕΠΙεΣ πἹογδος οἱρ-. 
πε πα ίππήα υεγο Φμµπι Ῥμγο [απβιμῖπὶ «οοπεπαἰατα Ἰπδγα-- . 
Ζµπα επι ε ρτορτίο ἀἰπιονεε οτάίπε, Ὄσμας ἴπ βαπρμίπεπα- 
ἀι[ρει[αε [τες µε ἐς ἐεπμίιαείς οἱ οτα[]τείεί εοπαπιοάεγατίο-- . 
0 ἔθιθαῖ πέο Ρχορίεγ οαἴοτεπας με φι. βιωηίαως. ε[ὲ, ευ 
74ο ϱΟ/Ρογε ἀε[ίιαις πεφιε γωγΓηη ἄεπ[ῖογ πεάς [εις ππο--. ε 
εἰοηῖς. [τε αί[ῃ οι ἐς υἰαφμε ρε υεπας [μαι εἲ τε[µαι»:' ος 
ΙβίΕΗΣ εεπιρε[ῖυος [ες ἠαμγαε ΦεπεΓαιἰοπέ ρταε[ίαπε εμ--- 
ἴγίοες [Ἴόγαε, ο µας σιμπῃ φις εἰ: ΠΠΟΥΗµΟ εἰ Ρεν[’ἰσεγαιο 
Γαπρηίπε ἱπνίρεπα εοἰιερεγῖὲ ει [απσις μπῖνεχ{ως αι [βωῖες 
ππι[]αε υεγο απηδίεπιε 1ρΓμπα [γίβογε οἶιο οοπογεΓειηὲ. Ομηα 



ἃ 
Ἱ 

Τ4ΛΗΝΟΣ ΠΡΟΣ 101 414ΝΟΝ ΒΙΡΑΠΟΝ. 968 

Εά. ΟΠασῖ, 48. 982. ] [. Εὰά. Ρα[, Υ. (959. 

δύναμιν ἐχουσών ἐνῶν ἓν αἵμάτεν «χολὴ φύσει παλαιὸν αἷμα 

7 γανβ καὶ πάλιν ἐκ τῶν σαραομε εἰς τοῦτο τετηκυῖα» θερ- 

μὴ καὶ ὑγρᾶ, κατ ὀλίγον τὸ πρώτον Αβκιύπαθυφοι, πήγνυ- 

ται διὰ τὴν τῶν ἐνών δύναμεν.. πηγνυμένη δὲ καὶ βίᾳ κα- 

τασβεννυμέν») Χειμώνα καὶ τρόµον ἐντὸς πεαρέχεῖ, πλεῖον 

ὃ᾽ ἐπιῤῥέοσα, τῇ παρ αὐτῆς θερμότητυ «ροςήσασα) τας 

ἵνας εἰς ἀταξίαν ξέσασα διέσωσε. καὶ ἐὰν μὲν ἱκανὴ διὰ 

τέλους κρατῆσαι ην πρὸς τὸ τοῦ μυελοῦ διωπεράσασαι 

γένος, καίουσα᾽ ἔλυσε τὰ τῆς ψυχής αυτόθεν οἷον δα πεεί-- 

σμοοοή µεθήκε δὲ ἐλευθέραν. ὅταν δὲ ἐλάετων ᾖ, τό τε 

σώμα ἀντίσχη τηκόμενον, ατ τὴ κρατηθεῖσα ἤ κατὰ πᾶν τὸ 

εκ ἐξέπεσεν ἢ δια τῶν φλερώ» εἰς τὴν κάτω Συνωσῦεῖσα 

τήν. ἄνω κοιλίαν, οἷον φυγὰς ἔκ πόλεως στασιασάσης ἐν 

τοῦ σώματος ἐκπίπτουσα, διαρῥοίος καὶ ο κ καὶ τὰ 

τοιαῦτα  νοσήµαέα' πάντα πεαρέκρξν. ᾿ταυεὶ μὲν οὖν ἐν μό- 

νῷ τῷ' Τιμπίῳ Πλάτων εἶπεν ἐπόμενος Ἱπποκράτει"' τὰ δὲ 

τῶν ἄλλων αὐτοῦ" βινα εἴ τις ἐκλέγοι, πάντα δόξει μιμεῖ-' 

σθαι µακρολογίας ἕνεκα τὸν ᾽Πουλιανόν. ἔτι δὲ δή μᾶλλον 

; 

ετδο βῦγας Ίναπο ἵπ [απριίεπι /Γαοκ[ιαξεπα ]ογιαπίνη, δι[ις 

ομαε ατα. υειιις ε[ὲ Γαπιρμΐς, ας ΤΗΥ [επι εντ εα) πριν πι 

λωπο εἰἰφιαιά, οαἰἰάα εἰ λωππῖᾶα ῥαμίαεϊῖπι ρΥΙΤΗΠΗ τηεἱ-- 

ἀεπς γα /Γαοιίατε σολογο[οἷε, εοπεγεία υεγὸ απο υἱ 

εα[ίπεια [εί ΙΤΕΠΙΟΤΕΠΙΦΗΕ εοπειίας. Φμοά ᾖ μδεγίογ 

α[ζμαε, μοφμε εαἴογε Ῥθγας [μρεγεῖ; εο[ι[ ον ΕΠ }εήνο- 

[ρεπς ονει.. δί εἴίαπι αάμ[ομε᾽ πεπι νιειογίαε ῥαχ ᾗε, 

ππεάμ]ίαε Ρέηις μεπειγαξ, ἄς εΈΜΤΕΙΣ απῖπιαε οὐπεπία ἑαιι- 

σμαπα  πανὶς τιάεπιες [οἰνῖε ἱρ[αππφιε ἰίδεγαπι ῥγόνπονει. 

θιωπι αµεεπα πετίου ε[ὲ εογρµσφιε Ιἰφιε[εενς τεἐθέτατὴν 

ἐρ[α ἀευϊεία αμ ῄρεγ μηίυεγΓτα - εοτρις εἰάδίεμτ αιῖ Ρεν 

φεπας ἵπ ἰπΓεγίογεπα νεὶ Γμρεγίογεπι νεπίτεπι οοπιρμί[α με 

επ[μὶ εν [εαιείο[α οἰμίιαίιεν, [ο ε ϱοΥροτε ε[τεῖτετ ας ΕΙ 

ἀϊαγγ]μοεας, ἀγ/επιετίας εἰ Ἰεμ]ιποάϊ πιογὀος επεῖιαε. Ἠαεο 

{απο Ῥ]αίο ἵπ [οἱο Γίπιαεο Ηϊρροοταίεπι [εοίαίας ργοίι]1ῇ, 

Δι { αἱ ἵπ τε]]φαῖς ε]ας Πρεῖ πα περδεαπίἁν οπιη]α 

εο]]1ζοτό νεε, Ἱς νἰἀερίίαν Ῥτο]ίκαε ογαι1ομῖ5 σγαϊῖα ἆι-- 

Μαπαήν Ἰαήίασί, ΟΙ δΜΗαππΠα. πιασίο Β φἠδεοιηφιιο α 
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Εὰ. Οµατι, ΤΧ. [29ο. 888.] Εὰά. Βα[, Ὑ. (399.) εἰ τὰ παρὰ Θεοφράστου καὶ ᾿ἄριστοτέλους καὶ «Ἀρυσίππου 
καὶ πᾶσυ τοῖς περιπατητικοῖς τὲ καὶ στωϊκοῖς εἰρημένα, 
περὶ Θερμοῦ καὶ ὑγροῦ καὶ ψυχροῦ καὶ Σηροῦ καὶ χολῆς 
καὶ φλέγματος, ὑγείας τε καὶ νύσου παραγράφη σύμπαντα. 
καὶ γὰρ νῦν ἡγοῦμαι ἤδη τινὰς µέμφεσθαι τοῦ μήκους ἡμῖν 
τῶν λόγων εἰς ἔλεγχον ἀναισθήτου σοφιστοῦ συγκειµένων. 
ὃς γὰρ οὐκ ὤκνησεν ὦ Ζεῦ καὶ θεοὶ, Πλάτωνα μὲν καὶ 
᾿Αριστοτέλην καὶ Ζήνωνα καὶ τοὺς ἂἅπ᾿ αἰτῶν φιλοσόφόυς 
ἐπαινεῖν, ἐξελέγχειν δὲ τὰ περὶ τῶν τοῦ σώματος στοι- 
Σείων ὑφ “Ιπποκράτους εἰρημένα, τἰ ἂν ἐπὶ τῶν πάντων. ὁ 
τοιοῦτος εἰπεῖν αἰδεσθῇ; ἢ ταῦτα μὲν αφείσθω. 

υ 

“ 

ἓ. 
Γ989] «κέψαι δ᾽ ἑξῆς. ἃ γράφει μὴ συγχωρών, ὡς 

ἔοικε, μηδὲ τοὔνομά τινυ σκέψασθαι τῆς φύσεως. ἐστι ὃ᾽ 
ἀρχὴ τῆς ῥήσεως ᾖδε' οὐδ' ἂν πείσειαν ἡμᾶς τε ἢ αὐ- 
τους ἐπ ἀληθείᾳ ὅτι ἴσασι τί ἡ φύσις ἐσεὶν, ἣν ἄνω τὲ 

ΤΠεορ]ναβο, Ατὶβοιε]ο, ΟἼηγΏρρο αἱ οπιπίραό ρεχὶραϊείῖ- 
οἱ εἰ [οῖοῖ ἆο οα]ίᾷο, {πριάο, Ἱπη]άο . εἰ. [ίοσο, εἰ]αια 
ἆε ΡΙΙ9 εἰ ρ]ηῖία, [απίαίο εἰ πιοῦο Ρτοάῖία [απί, ἀε- 
Γοτίρεγεῖ απίνοτ[α, Ἐἰρηίπι Ί8πα ἨΠμπο ατβΙΙχος (μοβάαπι 
πε ]οησ][ι(1Π16 ΓΕΓΠΙΟΠΙΗΠΙ 1η Πιαρῖάί [ορ]ίβας τεάανσι!]ο-- 
Ώεπι οοπροΠίογµπι αὔδιςτε, Όιασπι ᾿ΘΠΙΠΙ ΠΟΠ Ρίριί, ο 
Σαρίΐεν ἀ φις, Ρ]αΐοπεπι, ΑγοιεΙεπι, Ζεποπεπι εί Ρο[ε-- 
109 1ρ[οσπα ΡΜΙΙο[ορ]ος ]αμάΐρις εχίο]]ετε, «1άε γετο αἲ 
Ἡρροοταίᾳ ἆο οοΣΡΟΣΙ5 δἰεπιοπίῖ5 ρτοπυποϊαία [1Πί τερΓε- 
Ἠεμάετο, αιἷά {απάεπι ἰπ οπηίδις γετοοπηᾷθ ἀϊοίωτις 
ε{: Θεά Ίαθο πιἰ[[α βπί, 

γ. 
Δί ᾳπαο ἀείποερο Γοχῖρῖί θα Ρεγρεπάεπᾶα {[απὲ, ααῖ 

πο Ίου παίμχαθ Ποπιθα οοπβζοταπάυπι ε[ς οοποεᾷαί. Ἠοο 
ἀμίεπι εχ[ίαι Γ οοπἰεχίας Ππ]βατη : ΠυΠΩΙΑΠΙ ϱΠἶπα Ἠϊ πο- 
Ρΐ5 απἱ εἰἶαπι, ΠΡΙ 1ρ[6 τε νετα Ῥετ[υα[ετίπὲ φιοά ποτίπέ, 
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Εὰ. Ονασί. 1Χ. [388.] Ε. Βαῇ, Υ. (359. 840.) 
καὶ κάτω θρυλοῦσι τραγῳ- (940) δοῦντες πανταχοῦ Ἴτου 
Φερμὸν ἁπλοῦν ἢ κρᾶμα κκ µίξεως ἢ ψυχροῦ οὐδίαν καὶ 

πνεύματος. κἄπειτα ἑξῆς τούτῳ ἐπιφέρει μὴ πολλὰ συγχω- 

ϱῶν ἐγγνώναι φύσεως οὐσίαν, ὥσπερ Ιπποκράτους γεγραφό- 

τος ὄνομα φύσεως ἐν τῷ προκειμµένῳ νῦν ἡμῖν ἀφορισμῷ, 

ἆλλ᾽ οὐκ ἐν τοῖς αὐτομάτοις γιγνόμενον εἰρηκότος. πόθεν 
ἐπεισῆλθε τὸ τῆς φύσεως ὄνομια; πόθεν ὃ᾽ ἄλλοθεν ἢ ἐκ 

τῆς συνήθους ᾿ουλιανοῦ φλυαρίας ἀφορμὴν παρέξει λόγου 
μακροῦ., ὃν ἐάν τις ἀναπτύξῃη, προδήλως φωράσει τὸν λῆ- 

ϱον αὐτοῦ. ἐπεὶ τοίνυν ἅπαντὲς ἰατροὶ τῶν κενώσεων τας 
μόν ὑπὸ φύσέωφ, τὰς δ᾽ ὑπὸ τύχης ία μες, ἔνδει- 

κνύµενου τὴν αἰτίαν αὐτῶν ἐνίοτε μὲν εξ αὐτοῦ τοῦ τῶν 
καμνόντων ὁρμᾶσθαι σώματος, ἔσει ὃ᾽ ὅτ ἔξωθεν ἀφορμὴν 

ταύτην εἶχε περὶ τοῦ ληρῆσαέ τι περὶ τοῦ τῆς φύσέως ὀνό- 
µατος. ἔστι ὃ᾽ ὃ βούλεται λέγειν ἐν κεφαλαίῳ περιλαβόντο 
τοιόνδε. «φυσικὰς κενώσεις οὐδὲ φθέγγεσθαι προσῆκενν 

ἀγνοοῦντας ὅ τι ποτ ἐστὶν ἡᾗ φύσι. αλλ, ὦ γενναιότατᾶ 

» 

Ουῖά ἀρία παίυτα Η{, οΎπθπα δὲ [ωγίαπα εἰ ἆέοτ[απα ]αοίαπι 

υρίᾳμθ. ἰγαρῖος ἀεοαπίὶαπίες απί οα]άαπι΄ Ππιρ]ες. απἲ εκ 

πιϊχιίσπε ἰεπιρεγαππεπίππι αιἲ {ΓὶριάΙ [ριτίαδααε. [μρβαῃ-- 

Ώαπα ε{ἴε, ΒΠεϊπάε 6 ἀείποερ παπ]ία Ἰπ{ετί, οοΡπο[οῖ 
πηαίωταε Γαββαπίῖαπι ΠΙΙΠΊΠΙ «οποεάεΠςα, 3ο { Ηϊρροογαίες 

Ἠμ]ο Ῥτορο[βίο αρμοεΙ[αιο ΠαίμΓᾶε ΠΟΠΙΕΏ ΠΟΠ αά[ογ]ρ[ετ1!, 

πει ἆε [ροπίαπεῖ Ρροίαθ ναομαΠοπίθαθ γετρα {εοετῖ. 

Τ]πάε 111 Πποπιεπ παΐμτας 1π ππεπίεπι νοπιιὁ ἈΝαπι α]ἰαππᾶς 

αυϊάεπι εκ οοη[αεία ο π]]απϊ ρατταλίαίε, μἴ Ίοησας οταί[ίο- 

η] οοσβ[οπεπα Ῥταε[ατει} Όπαπι {Π απ εχρμοανετῖῖ, 

1ρβι9 πμδαθ Ρετ[ρίεπο ἀερτεμεπάεί Όσιαπι βίας πιεζ]οί 
οπιΠες γαοιιαίΙοΠµΠι Α]ίας οωίάεπι α πβίπταε, 5 γείο ἃ 
οµία Πετί Ρταε[ζεγαπῖ, απῖ ἀεπιοπ/[γαηί ἐρίαγααι οα[ᾳ5. ΠΟΠ-- 

πυπαιμαπι εχ. 1Ρ[ο αερτοίαηΕίυπι ϱΟΓΡΟΤΟ οοποϊἰασὶ, ΠΟΠΠΜΗ-- 

ᾳαάπ1 Ύετο εχἰτίη[εοις, απο πιαραπᾶϊ ἆᾳ Παίαχαε γοςᾶ- 

Ῥμ]ο οοσβΠοπεπι παοίμθ εΠ, Οιοά Τρίε γα] ρτοζεγγε «οπι- 

Ρτεμεπάεπῖ ἵπ [απηπια Πυ]αθπιοςί 1οεί Ῥετοίρετε. Όμοά Πἲ 

παίυτα οαυῖ Ἰρποταπί, «95 παϊιχα]ε γαομαίΙοπες επυποίατα 
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Κά. Οἶατι, ΤΧ. [383.] Εὰ. Βα[,. Ῥ. (340.) 
σοφιστών ουὐὸ᾽ ὅτι ψυχὴν ἔχομεν ἢ αἴσθησιν 1) νοῦν ἢ λο- 

ισμὸν ἢ μνήμην ὁ τοιοῦτος λόγυς ἐπιτρέψει γιγνώσκειν, 
ὡς ἕἑκαάστου }ὲ καὶ τούτων δύσγνώστος ἡ ουσία. καὶ τί Όαυ- 

µαστὀν; ὅπου γαρ καὶ τὸν ἥλιον αὐτὸν, ὃν ἐναργέστατα 

Αλέπομεν, οὐκ ἴσμεν ἀκριβῶς ὁποῖός ἐστι τὴν οὐσίαν, Ἡ 

πού τὲ περὶ φύσεως ἡ ψυχῆς μνήμης ἤ εινοο ἑτέρου 

τῶν τοιούτων ἑτοίμως αποφανούµεθα, αλλ ὥσπερ καὶ ταῦτα 

αὐτῶν ὀρθῶς εἰρήκαμεν καὶ οὕτως ὅταν τὴν ἐννοιαν' αὐτῶν 

ἑκάστου καὶ τὴν τῆς ὑπάρξεως διάγνωσιν ἔχωμεν ἐναργῆ, 

προσθεῖναιυ χρὴ τῷ λόγω. ἅπαν μὲν γὰρ φυτὸν ὑπὸ φύ- 

σεως διοικεῖται, πᾶν δὲ ζώον ἐπὸ φυσεώς τε ἅμα καὶ φυ- 

χῆς. εἴγε δὴ τὴν μὲν τοῦ τρὲφεσθαί τε Ναὶ αιξάνεσθαυ 

καὶ τῶν τοιούτων έργων αἰτίαν ὑνομιάδομεν ἅπαντες ἄνθρω-- 

ποε φύσιν, τὴν δὲ τῆς αἰὐῦἠσεώς τε καὶ τῆς ἔξεως αὐτῆς 

κινήσεως ψυχἠν, ὧστ᾽ οὐδεὶ ἡμών οὔτε καιαψεύδεταυ 
πῶν ἔργων τῆς φύσεως οὔεὶ ἐπειδὴ ταῦτα :γιγνὠσνεὺ καὶ 

τὴν οὐσίαν αὐτῆς ευθὺς οἷός τε, κπαθάπερ οὐδὲ” τήν τοῦ 

ηος ἀεοεῖ,  Ὑεταπι ο [ορμϊβαρια ΄ ϱεποτοβ[ιηΊιο θες λα 

ταἰ]ο πος-πο[ἴε, Π απῖπιάπι Ἠήρεαπιας ααἲ Γεήίαα απ ππεῃ-- 

Γεπ1 απ τ8ΗΙοΠΘΗΧ΄ οί πιθπιοχίαια Ρτομ{ρά εν, 4πος Ἡογίιπα 

οιι)άδᾳαθ [αυ[απίία οορπϊεα’ Πί ἀἰ[ιο]. Ἐσοιιά ' π]ταπι, 

ἀπαπάοφαίἀεπα εἰ {ρβας [ους,' 4πεπα ενἰἀεπ[πιε ᾿Ἠπίαο- 

ΠΠΙΤ, Ποϊοπεπι΄απα Πί [αββαπίία "εκρ]οχαίιε πε[εῖπιιοὸ Απ 

ἀε Παίανα, 4ο αΠίπιαν ἀ4θ' πηεπιοτῖα απ ο αἱβικάααι βίας- 

πιοᾷῖ οεἰογίς {ἀοΐ]ο Γεπίσπιϊαι [αμαἰπις ὁ. Ψονα) ἄεπι-- 

αἁπιοάαπι ἆ6 114 Ἠαεο ΓεδϊῖΕ Εἰκίως, [ο δἰῖαπι οαπάπα μο-- 

χυπα Που ζοταπη ᾿ ΠοιΙοπεπα’ 6ἱ ἀῑ]ασϊάσαι δογπι εκΙ[Πεπιῖας 

ἀἰσαστίσηεπι σοη {εφ ιΙπΣ,  αεο οταβϊοηΙ αάεμάαά Γωπέ, 

Οιπμῖς αὐϊάεπι Ρ]απία -α (Παβία τεσἰαῤ, ΟΠΠΠΘ νετο απῖ- 

πια] α παϊιτα Αππα] οἳ απίπα, Ἐήίπινετο Π ἴππα πμ χ]1ο- 

η Επ ΙΜΟΓΕΠΙΕΠΙΙ ασ ΔΠογΙΠΙ ορεγαπι σαμ[ᾶπι ΟΠ]ηθς 

Ἰοπιίηςς Πάἰηγαίπ αρρει]αππας, (αεπιαάπποᾶαπι Γόμ[ας ε]ας- 

ηάε ματς (ΕΕ πγοίΙθ απΙΠχαπα: Όιατε Πεπιο ποβΓΙπι ἆθ 

παἴιιγας᾽ ορεγῖρις ΠΠΕΠΙΠΓΗΥ, πε(πο εἰίαπι απ ο415 Ίνασς 

ηοΙΕ; 6ἰίααι ἀεγερεπίο οἶας Γαρ[απίίαπι πο[ε [ααῖ[ο Ῥοίε- 
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Εὰ. ΟΡατι. ΗΝ. [355. 384. ] τά. Ῥαῇ. γ. (5409) 

ἡλίου,-: [3841 ἀλλ ανατέλλοντα μὲν αὐτὸν ὀρῶμεν ἐναφγῶς, 

ὥσπερ γε καὶ - δυύμενον ἅπανιά τὲ τὸν μεταξὺ τόπον ἀμεί- 

βρες τάξει καὶ χράνῳ ἀφωρισμένῳ, αν ὃ᾽ οὐσίαν ὑποῖός 

τίς ἐστιν ἐπὶ χολῇ ζησουμενει τεὲ μὲν οὖν ἀθύνατον. ἦν γνῶ- 

ναι τας υρμβκρι ἐκκρίσεις ὁπότε έδονεαν, νο τοῦ. προς 

κ τν οὐσίαν αὐτῆς ἐργαζομένης αυιὰς φύσεως, εἰκό-- 

τως ἂν. δείξας ἐκεῖνος ἄγνωστον, - ευθὺς αὐτῆῇ συνανηρ]κὲ 

τὴν τούτων “γνώσιν. ᾿ἐπεὶ δ- ἐγχωρεῖ. κἀν ἐκείνην τις ἀγνοῆν 

ταύτας :γοῦν «γιγνώσχεεν, ἐκ περιττοῦ φλυαρεῖ ταῦτα πάνθ᾽ 

ὁ- Φααμασιώτατον ᾿/ουλιανός. ἡμειρ Τὰρ, ὕταν χωρὶς Φαρ- 

μάκου. καθαίψοντος ἔμετος σῇ συχνὴ κάτω γἐνηκὰν, κένωσις, 

εἴτε ὃν ἐντέρων. είτξ κατὰ ᾿τας᾿ μήτρας» ἅπαντα τὰ «τοιαῦτα 

φον τε 'γεγονέναι φαμὲν ὑπὸ φύσεως 1] Φφνυσικώς. ' ουδὲν. 

γὰρ: διαφέρει, μιμούμεθά τὰ Φανερῶς ὠφελήσαντες. τοὺς κά- 

µνόντας»''"Πουλιανὸς ὃ᾽ ἔοικεν οὐδ᾽.ὃ πάντες ἄνθρωπου λέ- 

γουσί-τε καθ ἑκάστην ἡμέραν. κασὰ ογαᾷνωρκόνεναν οὐδὲ τοῦτ.. 

ἐπίστασθαι, κατὰ φύσιν μὲν ἔχειν τοὺς «ὑγιαίνοντας», παρὰ 

τε, τῖ πθ(ιθ [ο]ῖ. θεά απεπιαάπιοάππι οτ]επίεπι αα]ά θεια 

1ρ[αήΓρ(βό- εί ὁσοίάεπίοπα πια{ε[ίο” Ἱπίπεπίας "οι αΛΩΗΝΕΓ-΄ 

{ατα ἠπιόγπιεστιιπι Ίσσα ογάϊπε' (8ο: ΤΕΙΠΡΟΓΕ’ Ριαεβή]ίο Ρευς 

ουν γεΜίοα” Παρ [απιῖαπι γετο" πας εἰ αιια]18’ πρία 8 18” 

]ουἳ. οἱϊο ροτηαΠπίπις. Τἴαφπο «8 παίυτα]ες εχοτείοπ6δ 4ο 

{ειήροτε Παπέ πΙπίπιθ πρ](τὰ Ῥ{αενίατα παίυταθ αρ[ας. εΠ]- 

οἴθη[]5 οοσ Πο εί πο[[α ροβήαό πηθγ]ἰο 116 ἁπήπι ἀε” 

πηοηβγανίς Ἱαιο ἰβποιαπι: ε[ἴο,: αααπα  ρεήπναι/ Παγασα 

εἰίαπι ποπ ουπι ἀρία Απια]; αὐ[α ες  θυαά ααἴεπι 

οοποεΒαξ, ΄ εἰἰαα { ας λάμα: Ιβσονεί, Ἰαφ ἴαπιοῃ οΟΡΠΟ”- 

{σετα,  σπιπα[α [νε Ἠαεσ; οπάπήᾱί΄ γασο]αχί[πππας ο υαηιας 

πημραίασ,  Νο8΄ πίθΠη απ αΡίᾳαθ πιεάΙοαπιεπίο Ῥαγββηίθ 

νοπηίας απἲ οορ]ο[α ἀ6ον[αμη; οβοσ]αϊαν ναειιαϊἰῖο͵,. [ινε ρε 

Ππιεβίπα βνο ρον πἴεγαπη, Ἠα]1810 41 οπιΜ]ία΄ Ρες ηδίΓαΠι 

νε] α παϊζα: νε] παϊαταἰίτες Γάοία ε[ε ῥτοπαποἱβπιιβ. ΙΝΙ- 

1 βηπϊά δα τε[ερί,᾽ { ας Πμλ ταν νασιαϊίοπςς αεότοιαη[]- 

Ῥα5 ορ6ΠΙ βίδης ια]είπνας, ΙΑ Παπάς πεηιο νἰάείαχ 1 

[είτα αοά οπιπος Ιούηϊήες «ιοιίάῑε Ρτοβισμίμτ ὁΐ α5πΠο- 

[ομπε εσθ Γεομᾶια πάίαγαπι Τε Ἠάβενο αὶ Γα]ίαῖο ἔγααη- 
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ΓΕ. Οµατι, ΤΧ. [284.] : Εά, Βαΐ, . (340.) 
φύσιν δὲ τοὺς νοσοῦντας. εἰ γὰρ οὐκ ἔξεστιν οὐδὲν τῶν 
τοιούτων ὀνομάτων χρῆσθαι, μὴ πρότερον ἐπισταμένους τῆς 

σύσεως τὴν οὐσίαν, οὔτε τοὺς ὑγιαίνοντας ὕτι κατὰ φύσιν 

ἔχουσιν ἐροῦμεν οὔτε τοὺς νοσοῦντας ὅτι παρὰ φύσιν. 
ὀλλα γὰρ εἰ βούλει καὶ τοῦτ αὐτῷ δώμεν ἐκ περιουσίας 
καὶ συγχωρήσοµέεν, εἰ μὴ πρύτερον εἰδείημιν ὡς ἐκ Θερμοῦ 
καὶ ψυχροῦ καὶ ὑγροῦ καὶ ξηροῦ τὰ σώμαδ ἡμῶν συνέ- 
στηκεν, ἀμήχανον ἐἶναυ µιμήσασθαι τὰ καλὰ ὑπὸ φύσεως 

τύχης γιγνόμενα. τὶ οὖν κωλύει γιγνώσκειν ἡμᾶς ἄκρι- 

βώῶς τοῦτο μέχρις ἂν ἡμεῖς τὲ λέγειν ἔχωμεν ἀπόδειξεν δύ-- 
γµατοςν οἵ τ΄ ἄριστοι τῶν φιλοσόφων, οὓς καὶ σὺ δαυμά- 

ζεις αὐτὸς, ὁμολογώσιν /πποκράτει τὲ καὶ ἀλλήλοις, εἰ µή 

τις τὴν διαφωνίαν ἱκανὸν οἴεται μάρτυρα εἶναι τῆς ἀγνοίας 
τοῦ δόγματος, ἐξαίφνης αἀπορητικός τις ἄντὶ στωϊικοῦ 7εγο- 

φώς. εἰ γὰρ δὴ τούτῳ πέπεισαι τῷ λόγω, φάσκόντι μηδὲν 

τῶν διαπεφωνηµένων πᾶσι τοῖς φιλοσύφοις εἰς γνώσιν ἄν- 

Φρωπίνην ἀφικέσθαι ὀύνασθαε, τὶ δή ποτε οὗ πολὶ πρῶτον 

' υ 

ἴπγ, Ῥγβείες ΠΑΗΥΑΠΙ ΨεγΟ «908. φπὶ αεστοίαηῖ,  δἱ παπιπο 

ηΙΠΊπηε Ἠοεαί αἰάφπθβπι: πο {α]ληπι ποπηῖπιῖπα α{αγρατε, 

Ῥτϊαδα παπι παίυταο [ωρβαπίαπα ΠΟΥΕΓΙΩΠΦΙ Ἠπεφαθ εἰἶαα 

εκ 1Ρ[5 [απο Ῥεπε να]ετθ, αποά Γεοιπάμπα παίαχαπι [θ 

Ἰαῦεαπε, Ἠεφαθ ΄46ΡΤΟΒ ΠΙΩΙΡΟ Ἰ4Ῥογατε, αποά ρταείοι Πᾶ- 

ἵαταπι Πηΐ, Θεά ουίπα εξ Ίοο 1ρῇ, { νεΙ!, οἑππ]αἱ [πια 
ἀεπιας εἴ οοποεάαπιᾳς, ἨΙΠ Ρτῖαθ ΠπογεΓΙπς. εκ οα]άο, 

1Γ]ριάο, Ἠιπιιάο εἰ Ποσο Πο[ἰτᾶ 6ΟΥΡΟΥα οομ/[ίατε, Ῥεγαχ- 

σπιτι ε[]ε πιο ᾳπαθ Ῥοπα α παίαχα γε] {οτίππα ρτοσθάιπῖ 

Ἱπηίατ, Ουσιά Ἱρίατ Ρτοβὶδεῖ πο ἷά αοουπταίε οοβποίοετε, 

απ απ οἳ νοτοῖς ἴεπιας ἀεοτεί ἀεπιοηβταίίοπεπι Γογιίαπιας 

οἱ ρταεΠαπἰ([Ημπιὶ ΡΗΙ]ο[ορ]ῖ, ααοθ {α 1ρίε ᾳποαο αὐππίγα- 
χὶ εἰ Ιπίεγ [ε εἰ ουπι Ηιρροοταίε οοπ{επ[ῖαπε , ΝΙΙ ααῖς 

ἀπ[ΤεηΠοπεπι οεη[εαί 1άοπευπι ε[[ε {είεαι 1ρηογα[Ιοηῖ ἆε- 

οτε Παΐϊπι Ῥτο Ποῖοο αωἰάαπι αροτείῖοις ἀπρίαδνο {19- 
η. Ίαπι Π [απο Ἰαῖο ταμοπί ογεᾷϊάετῖ α[Πεπιαπίά πμ] 

εοταπι ἆε αυἴρας οπιπεθ ἀπίες {ο ρ]η]ο[ορμί ἀἱρ]αδίαπίας 

ἵπ Ἠππιαπαπη οοβηΙΙοπεπΙ νοπῖτο ρο[ε, ος Ἠοῦ Ίοηρο 
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Εά, Ολατί, ΤΧ. [584.] Εὰ. Ῥα[. Υ. (840. 2 
ἁπάντων απισιεῖς ταῖς καλαῖς σου κοινότησιν, ἃς ἡᾖᾗ κατὰ τὸν 
οὐρανὸν οἰκοῦσα μέθοδος ἐγέννησεν ; αλλ οὐδεὶς τῶν ἄλλων 

ἰατρών εἶδεν αὐτὰς ἁμυδρώς, ἐναργῶς δὲ, ὡς νομίζει ὁ 
Θεσσαλὸς, καὶ τὸ γε μεῖζον τούτου, ὅτι καίτοι δἐασαμένου 

καὶ δείξαντος αὐτας τοῦ Θεσσαλοῦ τῷ λαμπροτάτῳ χορῷ 
τῶν ἆμφ αὐτὸν ἰατρῶν, ὅμως οὐδεὶς οὐδενὶ συνἐεφώνησαν, 
ἆλλ᾽ ἄχρι δεῦρο πολεμοῦσι μείζονα πόλεμον, ὃν Θεσσαλὸς 
ἐπολέμησε τοῖς συμφοιτηταῖς. εἴπερ οὖν διαφωνία σημεῖόν 

ἐστι τῆς τῶν πραγμάτων ἀγνοίας, ἀπασών πρὠτον ἀπιστητέον 
ταῖς τοῦ Θεσσαλοῦ κοινότησι, ὕσον καὶ πλείστη γε περὶ αὐ- 

τῶν ἐστιν ἡ διαφωνία. τὸ µένιοι γε τὴν τοῦ σώματος ἡμῶν 

φύσιν ἤτου γε ἐξ αέρος καὶ πυρὸς καὶ ὕδατος καὶ γῆς ἢ 
ἐξ ὑγροῦ καὶ ξηροῦ καὶ Οερμοῦ καὶ ψυχροῦ συµµέτρως ἆλ- 

λήλοις κεκραµένων γεγονέναι διαπεφώνηται μὲν, αλλ οὐκ 
εἰς τοσοῦτον, ὕσον αἱ Θεσσαλοῦ κοινότητες, εἴ γε καὶ Πλά- 

των καὶ Ζήνων, ᾿ 4ριστοτέλης τε καὶ Θεόφραστος, Ἐύδη- 

µός τὲ καὶ Κλεάνθης καὶ «Χρύσιππος ἅμα πολλοῖς φιλοσό- 

εἴἶαπι πιασί Ῥτίπιαπη οπιηΙαπα ἐαῖς ρι]ο]γῖς οοπιππαπ{αίῖ- 

Ῥα5 4Ἡας 1π οοεἰο Παδίίαηπς ππεἰμοάιμς ρεηυί Πάεπι ποπ 

β4]ήρες Αί εας5 ΑΙΙΟΓΗΠΙ πηεάΙοοταπα πι]]ας οῬ/οιτε, [εᾷ 

Ρετ[ρίοαπα πον]ξ, αἱ αγΙταίαν Γμε[α]ας, [εά εί 14 πια]ας 

ε[ι, αιιοά εἰῑαπι[ 1]]ας Τμε[α]ας εἰ νἰάετί εἰ οἰατί[πιο 
εογαπῃ αἱ 1]]άπη Γεοίαίϊ [απῖ πιεάϊσοτΙπι οἸογο οβεπἀετί!, 

ηἩ]]15 ΙαππεΏ ΕΟΤΙΠΙ αἰίεγὶ οοπρτυ]ῖ, 1πΠο νεμειπεπ![ϊοτίὶ αἆ 

Ἰωπο τι[ααθ ἀῑεπι Ῥε]]ο Ιπίεν [ο ἀῑπι]σαπε, «παπι «ο 41ο 

Τ]ε[α]ις ουπι [α19 ἀῑ[οιρα]19 οοποεγίανεταί. 9ἱ Ιίαφε 1 [Πει- 

το γεγαπῃ Ιρηοτα(]οπῖ ῄσπαπα {ἱ, Ρτίππαπα οππηίμπι πα]]α 

με[[α]Ι οοπιπιαπ](αίῖριις Πάες εγ. αἀ]Ιρεπάα «απο Ῥ]α8 

4ε 1ρ[ῖ ἴπε[ι οοπΙτογετῇῃαθε. ΕΠΙΠΙΥΕΓΟ οοΓΡοΣΙ6 ποβγί Πᾶ-- 

ἴμχα 4η εκ αδτθ, ἴδπεᾳ 8ᾳπᾶ εἰ Ίεγγα αμί εκ Πιπιῖάο, 

Ποσο, οα]ιὰο εἰ ΓΠὶριάο ἀπίες {ε οοπιπιοἀεγαίε (επιρεγαιῖς. 

οοη[Η μία; Ἱ]]ιᾶ η οοπίγογετῃαπι αἀάμοίαπι ε{[ι, [εἆ ποπ 

1π ἰαπίαπι φπαπίαπα Γμε[[α] οοπιπιυηη](αίες [αρίεγαπί, ϱααή-- 

ἀοφμϊάεπι Ε]αΐο, Ζεπο, Ατιβοῖείο5, ΤΓμεορμταβις, Ἐιάε- 

πιμ8, Ό]εαπίμες οἱ ΟΓγΠρρις αο Ρ]εγῖααε ΡΊΙΙο[ορΗῖ, 411ο- 
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Εάν ΟΡαχι. ΤΧ. [384. 385. ] Εὰ. Βα[, Υ. (310.) 
σοις, [ 986 ] ὧν οἱ μὲν στωϊκοὺς, οἳ δὲ περιπατητικοὺς, οἱ 

δὲ Πλατωνικοὺς ἑαυτοὺς ὠνύμασαν, ὁμολογοῦσιν ἀμφ αὐ- 
’ ς ι 5 Δ Ξ » / εἰ ; ; 

τας αἳ ὃ υπο Θέσσαλοι κοινότητες εἰρημέναι, τοσούτου 

δέουσιν αρέσκειν τοῖς ἄλλοις ἰατροῖς, ὡστ οὐδ' αὐταὶ τού- 

τοις ὁμολογοῦνται τοῖς αμεθόδοις μὲν ὄντως, ὀνόματι δὲ 

σεμνῷ τῷ τῆς μεθόδου, καθάώπερ τινὶ προβλήματι κἐχρηµέ- 
” ’ [ὸ ’ ” - . { 

φοις. οὐτε γαρ /πποκρατης οὔτὲ «{ιωκλῆς οὔτε 1Ι]λειστιὸ- 

φικος οὔτε ΙΙραξαγόρας οὔτε Ἰνησίθεος οὔτε «ΟΦιλότιμος 
η 3 , ” ς ῃ »” . 3 ο 

ουτε Ερασίστρατος ουτὲξ Πἱρόφιλος ουτὲ αλλος τις ἰατρος 
3, Δ ε] Ν 3 ΄ ”- -- 

οὔτε Λλογικὸς οἷτ ἐμπειρικὸς Ἠρέσθη ταῖς Θεσσαλοῦ κοι- 
, 3 ο 3 η - 3 ῃ π 

φύὐτησι.. καὶ μην εἰ χθή παραβαλειν ολλῆλαις τὰς διαφω- 

γίας, οὐ μικρῷ τινι προὔχουσαν εὑρήσεις τὴν. περὶ τοῦ 
Θεσσαλοῦ κοινότητα. τριών γὰρ οὐσῶν ἐν ἰατρικῇ κατὰ 

γένος αἱρέσεων, ὡς αὐτοὶ λέγουσιν, ὕταν οἵ τ' ἀπὸ τῆς ἐμ- 

πειρίας ὄντες οἵ' τε δογµατίζοντες ἀναιρῶσι τὰς Θεσσαλοῦ 
’ 3 ’ ΔΝ 

κοινύτητας, οὐ μµικράν τινα χρὴ νοµίδειν τὴν τοιαύτην δια- 

φωνίαν, ἀνυπέρβλητον τὸ μέγεθος αὐτῆς /ίγνεται, µήε αυτοῦ 

ΥΗΠΙ αῖ Γο[ο απϊάεπι Ποῖσοφδ, α]ϊ νεγο Ῥεγῖραϊείϊοος, αΏῖ 

ἀεπῖαιιε Βιαΐοπίοος ποπιϊπανεγαη!ί, ἆ4ε 1ρῇ5 Ππιαϊ οοἩ/Γεη-- 

Επηί Όσας γεγο αρρε]]ανῖί οοπηπηιη]ἰαίες Τ]ε[α[ας, ἵαπ-- 

ἴαπι αβε[ϊ πῖ Ίναρ α οείεγῖς πιεά]οῖς ρτορεπίαχ, αἱ πε ααἷ- 

ἀεπι Ἱρίαε αὖ 5 το γεγα Φιπεί]οάῖ οοποεάαπίασ, {[εᾷ 

διανΙ πείμοᾶί Ὠποπιίπαο ἵαπομαπι Ῥτοραρπασπ]ο αἰπηία, 

ΊΧεααε οπῖαι Ηϊρροογαίθδ, πεφΙε [ίου]εδ, πεφαθ ΡΙΠιοπῖ-- 

ος, Ὠεφιιε Ρτακαροτας, πε(πε Μπε[ί]ειας, πεις Ρ]οἱῖ- 

ΠΠΠ5, Ἠοφιε Εταβ[γαίας, πεφιε Ηετορ]ί]αδ, πεααε αἰι5 

ααἱδᾳ παπα ππεάῖοιδ ηεηιιο ταἱοπα]1 πεφο επρ]γίοις Γμεί[- 

[α11 οοπιπηαμ ία τρις απηπεναπί, ΕΙ [απο Π οοπίτονοε- 

ῄαε Ἰπίεγ [Ὁ οαπιραγαπᾶαθ ΠΠ, Θθ4πι 4µπε ἆς 'Γἱε[[α] οοπι- 

πηπη λα άρα ε[ι Ἱπνεποιδ ΠΟΠ το ῥρᾶγνα α[ῖα5 [Πρετατθ, 

Ου π1 εηῖπι ἴγες σοπετο ΠΩ 1π αγία πιεάσπάϊ [οοίας, αί 

1ΡΙ Ἰοψαμηίας, 4 παπι άε πι εππρΙγ]οί {απ ἀοσιπα[οί αφ 

Έ]ιε[[αἰΙ οοπιπππηϊίαίος ἀεβιααπί, οχΙϊπιαπάαα  ε[ἰ Ίαπο 

πο οχίριαπι ε[Γε Μι]αθπιοάῖ εοπίγονεγ[αα, [εὰ 1π ΠΠΠΙεΙΙ- 

(ααι ε]ὰφ πιαραΠαάἵπεια Ἱπογε[σενε; 4 πάπα πεφιιε  Πεϊ[οι 
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Εὰ. ΟΊνατῖ, “κ, [2β5.] ζ Εὰ. ΒαΠ, γ. (910. 544. ) 
τοῦ 21νήδαντος τας κοινότητας (Θεμίσωνος μήτε τῶν ἀπ 

αὐτοῦ μηδενὸς, ἀλλὰ μήτε τῶν ἀμεθδύδων Θεσσαλείων µη- 

δενὺς φυλάξαντος αὐτας. οὐδεὶς γοῦν ἐστιν ὃς οὐκ ἤτου 

προσέθηκεν αὐταῖς ἄλλο ἢ ἀφεῖλεν ἢἡ µετεκόσμησέ πως, καΐ- 

του γὲ: οὐδ᾽ εἰ πάντες οὗτοι συνὲφώνουν αλλήλοις, οὐδ᾽ 

οὕτω σµικρά τις ἦν ἡᾗ διαφωνία πρὸς τοὺς ἄλλους αὐτοῖς. 
ὁπότε ὃ᾽ ἐπ ἐκείνοις ἅπασιν οὐδ᾽ αὐτοὶ συµφέρονται, µό- 

νος οὖν ἀπολείπεται ὁ Θεσσαλὸς ἔχων οὐδένα, πρὶν ἄχρι λό- 
γου τοῦτον τὸν ᾿/ουλιανόν. ἔργῳ μὲν γὰρ ἐδείχθη καὶ οἵ- 
τος ἐναντιώτατα λέγων αὐτῷ καὶ ὕστις περὶ τούτου πει- 

σθῆναι ῥούλεται, τοῖς περὶ τῆς μεθοδικῆς αἱρέσεως ὑπομνή- 

µασιν ἡμών ἐντυχέιω. αλλὰ καίτοι όνος ὃὁ Θεσσαλὺς εἰ 

φαἰη τοῖς ὑπὲρ αληθείας ἀγωνιζομένοις απόδειξεν εἶναι τὸ 
κ: ιτήριον καὶ συμφωνίαν τῶν τοῖς ἄλλοις δοκούντων, ουδεὶς 
αὐτοῦ καταγνώσεται, εἶτα Θεσσαλοῦ μὲν οὐ προκαταγιιώ-- 
σκοµεν, . ἅπασι τοῖς ἄλλοις διαφωνοῦντος {πποκρατους, ὦᾧ 

προς τοῖς ἀρίστοις ἰατροῖς οἱ κράτιστοι τῶν (941) φιλο- 

σύφων μαρτυροῦσιν, ἀπιστήσομεν ὃ᾽ ἐκ µόνης διαφωνίας; 

1ρίε οοπιπιηΠ]Γα{ηπι Ῥατεπς, Πεφιε αμἴεπατα ϱ Γηῖς Γεοίαΐο-- 

1 ριδ, πο πεηπε {Ποταπι απιοϊμοάογιιπι . ΓΗε[Γα[ογαπα 

π]]α5 ϱας ἰπείυτ. ΊἈι]]ας εηῖπ ε[ φαἴ ποι 115 ααπἰάἁαπα 

απἲ αἀάάετι αιἲ ἀείταχκετι! απῖ απο πιοο Ἱπιπιπίανετ]έ, 

ΑιαυΙ εἴἶαπιβ οπΊΠες 1ΡΠ Ππίενγ [ε οοπγεμῖτεπξ, πθφιε {8- 

ΠΠΘΕΗ Πα Ῥατνα ε[Πεί ουσ τε]ηαῖς ἀῑ[οοτάία, Όιιπι α- 

επι 1π 1] οπιπ]διας 1ΡΠ ποπ οοπ[επίϊαπί, [οἱας τεπφιῖ-- 

[ασ Ῥ]ε[α]ας, πεπιῖπεπα Ἠαρεης Ῥταείεγ πο ΥετΡο ἴεπιις 

παπα, Βε παππᾳιε ἀεπιοπβταίαπι ε[, εαπι ϱποφπθ 

ΗΙαΧΙΙΠΟ Π)Ι οοηἰτατία ργοἰη]ῇο. ΟΙ νετο ἆε 5 Πάοπι 

Ἀο6ἴρετε γεΠί, ποβγον 4ε πιεἰμοάῖσοα [εεία οοπιππεΠίαγ]οβ 

αἀεαί, Ἐππινετο { [οἱας Τμε[α]αδ ρτο τεῖ νετῖἰαϊε «οιι-- 

οἑτίαπ]ρας ἀῑσαί, ἀεπιοῃ/[ταϊῖοπεπι ε[ε ]αάϊοίαπα, τεταπι-- 

πε ας αρραγεπίῖωπα οοηΓεηΓαΠ} Ἠεπιο 1ρίαπα ἀαπιπανετίξ, 

Ὠεἴπάε νετο ΠοπΠε Πηργϊηπϊς απἶάεπι Γμεβα]απι α οεἰεγῖς 

οπιπῖρης ἀ[Πάεπίεπι, εἰίαιπ αἲ 1ρίο Ἡρροοταίε ἀαππαβί- 

πημςὁ ΟΙ Ργαείε; ορΙίπιος πιεἀῖοο ΡΗΙΙο[ορ]µογαπι ϱ:10-- 

αμα ρταε[ιαπ ιβ αἰἰο[απίας, Άάεπι ἀῑΠάΙ υπῖας σταϊ]α 
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Εὰ, Οµατι, ΙΧ. [385. 386.] Εά. Βα[, Υ. (211) 
τίς ἂν τοῦτον ἀνασχέσθαυ δύναται ; τίς περιμεῖναι τῷ λόγῳ 
τοιούτῳ; τίς οὐκ ἂν ἀλγήσειεν ἀπολλὺς τὸν χρόνον εἰς ἆν- 
τιλογίαν ἀνθρωπου, μήθ᾽ ὧν αὐτὸς εἶπε µεμνηµένου μήθ᾽ 
ὧν γράφει συνιέντος; ἀλλὰ αὐτὸ δὴ τοῦτο τὸ κατὰ τὴν πα- 

ροιμίαν ὅ τι περ ἂν ἐπὶ γλῶιταν ἔλθου φλυαροῖντος. 

’ 

στ. 
᾽4λλὰ γὰρ ἑάσαντες ἤδη καὶ ταῦτα τῶν ἑξῆς εἰρημέ- 

νων ἀκούσωμεν αὐτῷ καὶ πρώτης γε τῆς ῥήσέως, ἐν ᾗ φησι 
τὸν προκείµενον αἀφορισμὸν ῥίξαν τε καὶ πηγὴν ἔχειν τὸ ὅτο 

πλῆθδος ὑγρῶν τῶν [386] νοσημάτων ἐσεὶ συνεκτικὸν αἴ- 

τιον. ἄμεινον ἴσως κανταῦθα παραγράψαι τὴν ῥῆσιν ὕλην 

αὐτοῖς ὀνόμασι. Ίέγβαπται ὃ᾽ οὕτως ὑπ αὐτοῦ αυὐτίκα ὧδέ 
πως εἰρημένον. καιρὸς γὰρ δη ἐπὶ τὴν ἐξ εὐθείας παρελ- 

Φφεῖν ἀντίῤῥησιν,. ἐν τῇσι ταραχῆσι τῆς κοιλίηο, ὡς τὸ 
παραλειπόμἐνον τοῦ ἀφορισμοῦ ἅπαν ῥίζαν τε καὶ πηγὴν 

ΏοἨ αἀμϊρερίπιας ὁ Οιήδηαπι Ἰοο Γεγτθ Ῥο[Πιὁ α αἱ Ἰια[εθ 
πηρας {ο]ετειὸ αμῖδ ΠΟΠ Ροίίαθ ἀἆο]εαί ἵεππρας ἵπ Ποπιϊηϊ 

οοπ/τονεγῇῃαπι ἀερεγάϊίαπι Οτπῖ πεφιε 6ογµπι 4αθ 1ρ[ε 

ἀῑκιί πιεππος Πί πηεηιιε εα αᾳπαε Γοπἱρί[αγΙέ Ππίε]]]σαί ὁ πιο 

ααοά ε[ὶ απ Ρτογετρίο ααάᾳμἱἆ 1π Ῥαοσααι γεπετΙῖ ε[Παί1αί. 

γΙ. 

θεά επῖπι Ἱής Ίαπι ΠΠ 4μαθ ἀείποορς αἳἲ 1ρ[ο παΓ- 

χαηίαν αὐ[ου]ίειηας: Ῥτίπιαπα Ἠηϊπῖγαπα Γεπίεηίῖαπι ἴπ 18 

Ρταε[επίεπι αρΠοτ][πιαπι επ ΟΟΠΙΙΠΕΓΕ ΤΠΟΣΡΟΓΗΠΙ {πι 

γαάἴοεπι {πι {γοηίεπι ρτγοπιποϊαῖ, [οἱ]]οεί Ππαπιοσάπα Ρ]εηῖ-- 

{πάΐπεπι οοπΙΙπεπίεπα ε[α ΠΙΟΓΒΟΓΙΙΠΙ οβ[α1. Ῥταε[μιετέ 

{οχία[]ς Ἰῖο 4 ποφια ἰεχίαπι 1ρῇς νοσαρι]ῖ απϊνειίαπα αᾱ- 

Γοεἱρεχθ. ΦΘίο αμίεπι Παἰϊπι αὉ 6ο [οτἱρίαπι εβ ᾳαοά Ἠος 

πιοάο επαποἰαίασ. ΄ἆαπι επῖπι ἵεπρας ε[ὶ ο ἀῑγεοίο αἆ οοἩ-- 

γαΙοιίοπεπα ασοοθάεγε: ἵπ αἰψὶί ρετιιτδαιἰοπῖθις, αιιοά ε]αθ 

αρμογί[πιῖ χε]ία παπι ἀεε[ί απγετ[απα, εαπι οοπΙπεί τας]- 
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᾿έχειν. τὸ ὅτι πλῆθος ὑγρῶν νοσοποιεῖ τὰ σώματα, κατὼ 

ἔννοιαν συνεκτικοῦ αἰτίου, ὅθεν ἀποδεδειγμένον τὸ οὐκ ἐν 
ὑγροῖς εἶναυ αἴτια τῶν παθῶν, ψευδἠς γαρ ἡ δόξα συνα- 

ποδεδεικται καὶ ἡ τοῦ αφορισμοῦ μοχθηρία, ὅτι ἀδήλῳ 

σπέρµατι ἔπονται ψεύδη. αὕτη μὲν ἡ ῥῆσις αὐτοῦ" κάλλι- 

σιον ὃ᾽ ἦν, είπερ ἀνέχωρει γενέσθαι θΘέατρόν τι πληρώ- 

σαντας, μὴ τοιοῦτον οἷον ὁ Θεσσαλὸς ὑποθέμενοςο ἐστεφά- 

νωσεν ἑαυιὸν ἐν τοῖς ληρωδεσε βιῤλίοις, αλλ ὄνιος μεστοῦ 

ἀνδρῶν πεπαιδευµένων, ἐρέσθαι τὸν /ουλιανὸν, ὁποίας ὁρ- 

᾽μώμένος ἀποδεικιικῆς. μεθόδου τὸν εἰρημένον ἐπ αὐτοῦ 

αληθή λόγον νοµίξει. γενήσέται γὰρ, εἴ τις ἑρμηνεύσει αὐ- 

τὸν, ἐν ᾧ προσήκει τοιόσδε' τοῖς ἡγουμένοις ἐπὶ ταῖς κὲ- 

φώσεσιν ὤφελεισθαι τοὺς χαμνρ,τας αναγκαϊόν ἐστι συγὲ- 

πτικὸν αίτιον ὑποθέσθαι τῶν νόσων πλῆθος. εἰ ὃ᾽ ἆλι- 

θής ἐστιν ὁ λόγος οὗιος, ἡἠδέως ἂν ὡς ἐπαίδευσα Θεάτρου 

πεπαιδευµένων. ἀνδρων, ἵνα κἂν ἐκ τοῦ πλήθους αὐτῶν α-- 

σθηταί ποτε τῆς ἐμπληξίας ὁ ληρωδης ᾽Ιουλιανός, ἐκ μὲν 

γὰρ αὐτῶν τῶν λεγομένων ἀδίναιον αἰσθέσθαι τοιούτῳ γὲ 

οεπι, εὔἴπι(πε {οηίεπι ααοᾶ Ἠαπιογαπα ϱ]επ]ίμᾶο οοπ/Ιπεη[ῖς 

οαι[αε ΤαΙΙοη6 πιογβίς α[Ποῖαί οοτροτα. Ὀπάε 1 ἆεπιοι- 

Πταϊαπα εἴι, Παπιογῖρας πο Ἰπ[Πάετε ΠΟΡΟΣ οα[α5” 

Ἠαεο ΠΔΠπΙΙθ ορ]η]ο {α]α εβΒ; ππα φποφπε αρ]οτῖ[αιῖ γγα- 

γ]ίας ἀεπιοη[ιγαία ε[ι, αποὰ οβ[οαταιῃ Ργορο[(Ιοπεπι {αἱ[ο 

Γεημαπίατγ. Ἠαεο [μπί 1196 γεγρα. Όρεταε Ργείαη [απθ 

{ονεί, {ι ἀατείιν α (αἱραφάαπι οου/[ίταϊ αἰίηιοά ἰ]εαίγιπι 

Ώηοη ἴαἱθ 4παίε Τμε[α]ας ἀπβΙμειις {ης ἵπ Ηρτῖς πυραίο- 

τ [ε Ἱρίαπι οοτοπανΙέ, {[εὰ εγαά[ιῖς νὶτὶ Ῥ]επαπι 4ο ἵη 

εο 1) 1απαπι ΙΠεγτορατί 4αα ἀεπιοη/[ἰτα(ῖνα πιείμοο ΡΕΓΠΙΟ-- 

{μωβ ατὈγείασ ργο]αίαιη ᾱ [ε ταἰίοπεπι γεγαπι ε[ἴε, ΊΝαπι { 

απῖ5 εαπῃ ρτοιυί ἀεοεῖ Ιπίετργείείητ, ἰα]ῇς Γαίατα ε{, Οἱ εσ]- 

ΠΙπιαπί πιογρῖς ]αροταπίες ναοιαἰιοπ]ρας Ἰαγατί, ϱο5 οοΠ(]- 

ΠΘΠΙΕΠΙ ΠΙΟΥΡΟΥΙΗΠΗ οαιιίαπα ρ]εηιπάίπεπι Γμρροπεγε πεοείε 

ε[; αἱ Π Ἠαεο νετα Π{ οτα[]ο, Ἰμρεπίες 1Π πιεά]ο ετατίο- 

ΤΗ ΥΙΤΟΥΙΗΠΙ ἰ]θαίγο {πα Ππίεγχοβατεπι, εί εκ ΕΟΓΙΗΙ Ρ]ο- 

η] επάΙπα Γμαπι ΠαριΦΠίαίεπι πιραίοτίας ἆμ]ίαπας ασπο[οεγεῖ, 

Ἐκ 19 επίπι ᾳ.1άς ἀῑσαπίας, απ1ιπα {ας [{, {αρεγε πο Ροἱε[ῖ. 

6Α1ΕΝΌ8 ΤΟΝ. ΧΥΙΙ19 5 
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ὕντι. τοιοῦτος γάρ ἐστιν, οἷον ἑαυτὸν ἐνδείκγυσι διὰ τῶν 

γραμμάτων, αλλ ὡς ἐν τῷ θεάτρῳ καλώς ἐγχειρήσει ταῦτα 

καὶ νῦν ἐρῶ. ἡᾗ τῶν Θεσσαλείων ὄνων ἀγέλη φλεβὀτυμοῦσὸ 
παμπόλλόυς τῶν πυρεττόιτων. εἰ μὲν βλάπτεσδαι νοµίζου-- 

σιν ἐκ τῆς κενώσεως αὐτοὺς, οὐκ ὀρθώῶς φλεβοτομοῦσιν' εἰ 

ὃ᾽ ὠφελεῖσθαι, συνεκτικὀν αἴτιον ὑποτεθέντες πλῆθος, ὕπερ 

οὐ βούλονται. τάχ᾽ οὖν ἄν τις ἐξ αὐτῶν εἴποι" καὶ τίς 
ἀνάγκη συνεκτικὸν αἴτιον εἶναι τὸ πλῆθος ὠφελόύσης τῆς 

κἐνώσεως; πρὸς ὃν ἀποκρίνεσθαἰ µοι ῥᾷον, ὡς ἀνάγκη μὲν 

οὐύδεμία. λέγει ὃδ᾽ οὖν ταῦτα τῶν ἐκ τῆς ἀγέλης τῆς ὑμε- 
τέρας οὑτωσὶ καὶ δείξω τὸν ᾿ουλιανὸν, ἐκεῖνόν τε φήσω δί- 

καιον εἶναι λόγον ὑπέχειν ὧν ἐλήρησεν. οὕτω μὲν ἐν τῷ 
Θεάτρῳ προσηνέχθη τις αὐτῷ. νυνὶ δὲ, οὐ γὰρ ἔχομὲν 
Φέατρον, εἰς τὰς αὐτὰς λαβὰς ὀλίγοι ἤκουσι, πάντες ἄν τ 
αληθεῖς ὑπαρχωσιν ἄν τὲ καὶ προφανῶς ψευδεῖς. ᾿/ουλια- 

νὀς τε γὰρ αεὶ γράφει τὸ ἐπελθὸν αὐιῷ, µηδεπωποτε Φρον- 
τίσας αληθείας. ἔγωγε παρ ὕλον ἐμαυτοῦ τὸν βίον οὐδὲν 

. 

Τα]16 επ]ήι εΠ, ᾳπα]επι [ο Πθεῖς ρτορτῇς ργοάΙξ, ΛΙ νετο 

Ἱπ ἰμεαίτο, Ῥτουμί Ἠαεο ῬτορῬε ἰγαοϊανοτῖῖτ, εἴϊάπι ἨΠαΠο 

εχριιοαίαγας {πας Ρετπιυ]ί]ς {εργϊοϊαπθας Τμε[[α]τόγα πι 

θΏπογυπι Ρτεκ νεπᾶπι [εοςῖ, Όιμοά { εκ ναομαϊῖοπθ 

αμϊάεπι 1ρ[ω5 Ἰαεάί ατγριγεπίασγ, Ποπ τθσίε νεΠΒΙΙ Γεοδη!; 

Ώ νετο Ἰανανὶ οοπΙΙπεηίεπι σαι{απῃ, Ρρ]εηΙαἀ(ή επι δ[ε Γαρ- 

Ροπυπέ, οποά ἵαπιεπ πο]μηῖ, ἘΕογίαίῃς εογυπι αἰαιῖς ᾱἷ-- 
χεχ]ί εἴ αιιαε πεοεῄιίας οοσῖε, 6οπ/Γετεηίε γασµαϊἸοηθᾳ «οη- 

Ὠπεπίεπα οαυ[απι ε[ε ρ]επιιάίπεαι Οἱ τε[ῥοπάεγε πη]μῖ 

εβ {αοἴ]ε, π]]απι ααἶάεπι ε[ῇε πεοε[Πίαίεπι, ἀθ ρτθρο {α- 

ΠΕΠ γνε[γο 15 ε[ὶ απ ἴβα ρτοῇεταξ, 4ο ἀεπιοηΠγαίαγαθ ΓαΠα 

αἴηιε Π]αήι αΠιτπιαίατής αεσπι ε[ε πὲ 4ὐας πυβαίας εῇΠ 

ὀυαπας, εοταπι ϱιβεβΙοΠεπι ἰπαίείατ, δίο ἵπ ἴμεαίτο 

φπἱσᾳπαΠι ΟΠ 6ο θβοπι, Άιπο νετο, ποι επίπι ἰ]δαίγι πι 

Παβεπις, αἆ 1ρ[ας εχοι/[αΙΊοηθς ραμοῖ νοπίπηϊ, οὔΠθ9 Ώνε 

{Πέ νεγαοες, [νε εἰῖαπι αροτίε πιθηᾶασθ», Εἰεπῖήι ]α]ῖα- 

ημδ, Οποᾶ 1ρΠ ἵπ πιοπίεπι νεπῖῖ, [ετῖρις πιαπᾶαεν, γνετὶ- 
ἰαίεπι ΠΟΠ ΠιεάΙίαίαδ. Ἐρο νετο απ μπι Ῥει πιεαπα ἰοίαπα 
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"οὕτω σπυυδάσας ὡς ' γνώνὰι πρῶτον μὲν αποδεικεικὴν ἐπι- 
Ἱστήμην, ἀσκηθῆναι ὃ᾽ αυιῆς αὐιὴν μετὰ πάσις σπονδῆς, 

ἔοικα κάμνειν µάτην. ὅσου μὲν “γὰρ αποδείξ.ε παρακολου - 

Φοῦσε, τάχα μὲν καὶ γινώσκουσιν ὅτι μηδεέπω τῶν. /ουλια- 

νοῦ ἐφιστάμενου λήρων. ὅσοι ὃ ἐκ τῆς αγέλης εἰσὶν αὐιοῦ 

τὴν αρχήν οὐδὲν µανθανουσυ τῶν λεγομένων. διὰ ταῦτα 

τοίνυν αὐτῷ καὶ πρόσθεν ἔλεγον, οὐ μικρόν µου τοῖον ἆθλον 

οἱ φίλοι προέιαξαν, ὧν ἕνεκεν ἐπιστημονικωτέρων- ἄψομαυ ΄ 

λόγων. ἐγρῆν μὲν δήπου μὴ φήέγγεσθαι μόνον ὀνύματα 

τῆς διαφορᾶς. τῶν αἰτίων προσήκοντα τὸν ᾿ουλιωνὸν, ἀλλὰ 

καὶ φυλάιτειν αὐτῶν τὰ σημαιιύμενα. κνυνὶ δὲ, καὶ γὰρ 

τοῦτο ἕν ἐστι τῆς ἐμπληξίας ἁπαντων τών μεθοδικῶν κοι- 

νὸν, ἄχρι μὲν τῆς προσηγθρίος ἥκει τῶν συνεκεικών [38τ] 

αἰτίων, οὐ παρακολουθεῖ ὃ’ ὅπη διωφέφει τῶν ττροηγουμέ- 
ον ος. κ τ. Ὅπα τόν 

γων ἢ πάντως ἂν ἐγίνωσκον ὅτι Ἡ τῶν νοδήημακων αὔξισις 

τῶν προήγουμένων έργων ἐστίν.' ἃ γὰρ ὅλως ἠρξαιο τῆς 
- ι .) ΄ - Σχ... / 3 ) ’ 

γενέσεως τον νοσήματος, αναγκη τΤαντα αυξδανὲιν αυτᾶ μὲ- 

ντα ΄πΙΊἩ τεῖ ἁπηπαπι πιησίς Πιά εν, απ πι αν ἆεηποη-- 

Πγαπά(-' ΓοιεπΠα α΄ ΡΟ πού αφ ἰίσεγεαι, ἀθιηάςο νεγο Πρίαπα 

οπιπή Παά1ο εχεγοεγεπι, {αῆγα πε ]αβοταχε νίάθο, Ίλαπι φἱ 

θεπιοῦ [ἱγαἱ1ομες α[ΓεηιΡΤα5, ΠποΧ εἰίαπι ασποίουηί, [ε ]α- 

ἸαΠΙ Πιισῖς πεηΙαφααΠΙ Ἰποαπασέτε Ὁυαὶ ίαπιεῃπ οκ 111118 

σναερε {ΠΕ Εεοτάπι απάε Ισ ΗΝ η πην ππηΊπτε ερετοί- 

Ρϊαπί, Ῥτορίετεά Έμάε ρεῖις ἀῑοεῦαιπ πο Ἰενο ΠηΙ οεΓ-- 

ἴαπγεῦ απηϊοϊ ργαεβι Πε ήπΕ, Που πι ργαίῖα πιθρῖς Γοἴεη[[ι- 

σα5 αμαεβίοπες΄ τγαοϊθ πάς απο, Επίπινεγο ορογίιεδαί Ππ- 

Ἱαπάπα Ποπ Ποσο! «ουυνιεΠ [σα [αγαΠ΄ Πεγεπίίαθς νο- 

οαΡι]α Ῥγοίθινε, ΙΓεᾶ εἰιδἠ εογιή Πβπηϊοβία ομ[ετνατο, 

πο ααἰ θα, ετεηΊΠπι Ἠοο απισι εἰ ἰέπγεγτίαἰἶ ΟΠΙΠ ΤΠ 

πιειΙοΦιεογ πα Ἑοπππάπε;. αἲ ουπ επ οσα [αταπα ϱρ- 

Ρε]ΙαἰΙοπέπι α[ήαε ῥετναβῖέ, πυα {απιεή «οη[εἙ ΓΠΣ, 4πο- 

πιοὰὸο αἂδ απἰεσεἀεμίτδας δις: ἄιΠεγταπέ αιί Ἡ ΟΠΙΗΙΠΟ 

ασηο([εεγεπί πιογρογάπι ἸΠστεπιεή Ηιπι αΏ απιεοεἀεη!ῖρα5 οατι- 

{5 Ρποδιτό,. 'Ναπι φυάο ᾿ἡνΗΊπο ἠιογρὶς οξίάπι ἀεάεναπε οξ 

από. βωῖ]ε θμίἆἁαπι εσετῖηέ ἑά44έπι πἆπαροτο πέοε[[α ε{ὲ, 

ο 39 
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χρι περ ἐνεργῆ τι παρόμοιον. δὲ οὕτως ἔτυχε ὁριμὺ φάρ- 
µακον, ὡς ἑλκοῦν δένασθαε, μιᾷ μὲν ὥρᾳ κατα τοῦ δέρµα- 

τος ἐπιτεθὲν, αὐτὴν µόνην ἑλκώσει τὴν καλουμένην ἐπιδερ- 

µίδα. πλέονι δὲ χρύνῳ πλησιάξον ἔργον αξιόλογον ἐργάσεταυ 
πρώτου μὲν τοῦ δέρματος, εἶτα καὶ τῶν ὑποκειμέιων σαρ- 
κών. καὶ τά γε καλούμενα σηπτὰ µέχρι μὲν τῶν ἔποκει- 

µένων ὀστῶν ἐνίοτε προέρχεται, διακαίοντα τὴν ἐπικειμένην 
αὐτοῖς ἅπασαν σάρκα. τοιαύτην οὖν φύσιν ἐχόντων τῶν 

προηγουμένων αἰτιῶν, οὐχ οἷόν τε τὸ γεγονὸς ἤδη πάθος 

ἰάσωσθαι μενόντων. ὅπου γὰρ ἐδείχθη μεῖζον γινόμενο, 
οὐκ ἂν δήπου τελέως ὑγιασθείη, πρὶν τὸ ποιοῦν ἀρθῆναι. 

τὼ τοίνυν προηγούμενα τῶν αἰτιῶν οἷόν περ καὶ τὸ πλῆ- 

Φος, ἐποκείσθω γὰρ πρώτον ἐν τῷδε τῷ λόγῳ προηγούµενον, 

εἰ µή τις ἐκκόψει πρότερον, ἀδύναιον αὐτῷ τὸ ήδη γεγονὸς 
πάθος ἰάσασθαι καὶ διὰ τοῦτο 4σκληπιάδης πλῆθος ἠγεῖ- 

ταυ προκατάρχειν νόσων, ὑπό τε τῆς κἐνώσεως αὐτῆς φησιν 

ὠφελεῖσθαυ τοὺς κάµνοντας, οὐκ εἰρ τὸ λύειν ὧν ἐποίευ ἤδη 

5] πιεϊσαπιεηίαπι εχοεπιρ]ϊ ῥταἰῖα αἆεο ἆθτε, Ἠπὶ εχιυ]οε- 

χαγθ αιεαῖ, ομῖ Ῥετ Ἠογαπη Ἱπιρο[ίπι ἀρίαπι [οἶαπ οι{]-- 

ουἶαι ερἰἀεγπιάεπι γοσαίαπι ]οεγαβῖί; ΠΠ νετο ἁῑμίῖμβ 

αἀπιοίωπα Ἰπωπιογείωτ, ορι5 1πβρης ρεταρεί, ουμίε Ργίπιαπι, 

ἀεϊπάε {αβ]εοίῖ 1ΡΠ οαγπίθας οογγηρίϊΐς, απίπ εἰ φαθ 

Γεριῖοα ποπιϊηαπίασ αἆ οίῖα υ{ᾳμε Γαρ]εοία Ππίεγάιπι Ργο- 

Ετεάϊαπίασς, Γαρεγροβίαπι 1ρῇ5 οΑΓΠΕΠΙ μη]νεγ[απι εχυτεητία, ᾿ 

Πίαηαε ο υπ απἰεοεἀεηίθς οβυ[αε Ἰ)αδπηοάἱ ηίαΓΘΠη [ον 

ἱἰαηίασ, Πεγῖ ΟΠΙΠΙΠΟ ἨΟπ ΡοίεΠ, μἱ 5 τειηαηε ΙΡ 

Ῥγουγεαίας Ίσα πιοτδις [απείωτ,. ὓὈΡί παπα πιο [Γαία 

εβὶ πια]οχαπι Πιοχριπ εΠιοῖ, ΠΙβ Ρτίας οαμ/[α ε[ῃοίεις Γαῦ- 

Ἰαΐα Πί, πθφιαφμαπα {απε [απ]ίας ἀπίερτο τενοσαίαγ, Θμπί 
ἁρ]ίασ οαμ[αθ απ[εοεάθηίεδ, οι]ηδαιοάί «ποιο ΡΙεπή (ο 

εΠ, ΘιρροΠαΙΙΙθ επἶπα ρΓίπιηπα Ἰαο 1π ταἰῖοπθ απίεοθάεη-- ͵  

επι οαυίαπα , ἨϊΠ αυ Ρτῖαςθ εχοἰἀετῖῖ {ποίμπι Ί8πι λος 

Ῥωπα [απασὶ ΠΟΠ Ρος, Ὁιαπποῦγεπι Α[ειερίαάες Ρ]εηίία- 
ἀῑπεπι απἰαπιαξ ΙΠΟΓΟΟΒ Ῥγαεοεάετε εἰ αἩ 11ας νασιαἰΙοπθ. 

ΠΙΟΙΡΟ Ἰ]αροχαπίες ]αναγὶ ΡγοΠἰείατ. ΆἈοπ αιοά ἴ]]α, ᾳο8 
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παθῶν, αλλ εἰς τὸ μηκέτο αὔξεσθαυ αὐτὰ, απαιτεῖ τοῖς 

ζατροῖς ἐπιτελεῖσθαι τὴν ἴασιν. αλλὰ γὰρ ὑποκείσθω τὸ 

πλῆθος γίγνεσθαί ποτε νόσων αἴτιον συνεκτικὀν, ἀναγκαῖον 

αὐιοῦ τῇ κένώσει παύσασθαι τὸ νύσηµα. καὶ μὴν οὐδέ- 

ποτέ ἐστεν, ὡς φησιν σκληπιάδης, συνὲκτικὀν. αποχωρή- 

σαντας γαρ ἐνταῦθα, Ἄηρωδόυς ᾿Ιουλιανοῦ μμπκος ᾿4σκλη- 

πιάδη διαλεχθῆναι, κάν εἰ μὴδὲν ἄλλο νομίμως ὑπάρχοντό 

᾿σοφισιῇ. λόγους γὰρ εἴωθεν ὁ ἀνὴρ οὗτος πιθανωιάτους 

᾿ἐρωτᾷν, οὐκ ἀκόμψως πεπανουργηµιένουφ, ὅπερ ἦν ἔργον οἶ- 

µαι σοφιστοῦ. τοιοῦτος δὲ δή τίς ἐστι καὶ ὃν ἐφεξῆς ἔγρα- 

Φεν ᾿Ιουλιανὸς, οὐ μὰ τὸν 4ία τῆς δυνάμεως αἰσθανόμενος 

ἑαυτοῦ. πάνια γὰρ ἂν ἐγεγράφει τοὺς τοιούτους, αλλ ἀπο- 
μνημονεύσας εἰρημένων ὑπὸ ᾿ 4σκληπιάδου,. ὡς εἴ 7: τῶν 

ἰδίων ᾿Ιουλιανοῦ λόγων ἦν, ὁμοίως ἀνεφαίνὲτο τοῖς ἔμπρο- 
σθεν ληρώδης. ὁ τοίνυν ᾿ 4σκληπιάδης φησὶν ὡς, εἴπερ ἦν 

᾿ συνεκτικὸν αἴτιον τὸ πλῆθος τῶν παθών ἐπὶ δαψιλέσι κὲ- 

νότησιν ἐνίοτε κατὼ 1ὴν ἀρχὴν τῆς νόσου γινοµέναις, εὐ-- 

Ίαπι {εσενα πιοιροθ [ο]γαί, [εἆ ααοά εο8 αμρετῖ πεφιια- 
αιααι Πμαί, οἨ 1άᾳπε α ππεᾷϊοῖς, ια ομγαϊίοπεπα αβί[οἰναηξ 

εχῖρη. Θεά επίπι [αρροπαίας Ρ]επ]πάίπεπα 1π{εΓάΗα ε[[ο 

σοηπΙΙπεπίεπα πιογβοταπι σαµ[απι, πεοε[[ατίαπα ει 1ρβας Υα- 

ουα[ἴοπε ΠΙΟΥΡΟΤΗΠΑ Γεάατί, αἰηιή Ρτο[θοίο πεαιᾶφιᾶ!ῃ 1Π- 

Ἱετάωπα, τα Ἰοφιίατ Α[οιερίαάεβ, οαµία εΠ οοΠίΙηεΠδ. 

Ῥταεβιετίε Ἰο ραγα]ο ἆα]ίαπο ἀπη[ο, εαπι Α[οιερίαάθ 
ἀπιριαἰίοπεπι 1π[ήίπενε, ααῖ εἰίααι Π πῖα αἰιά Ἱερίίπια 

πηο[ἰαίαγ αρῖῖ ἵαπιειπ [ορμίβαπι. 16 παπιφμε γὶς ΤΔΙΙοΠεΘ 

πηαχῖπιο ῬτοραΡ]]ες ΡΓΟΡΟΠΕΓΕ οοπ/[αεν{ῖ, ναΐτο ἵαπιεα εἰα- 

Ῥοταίὰ φιοά [ορμί[ας πιθα αίάεπι [εηίεπίῖα ππμπς ε[ὲ. 

Ῥούτο Ἠη]α5οεπιοᾶί (ππεάαπη εβὶ ταἰῖο, 4181 ἀείποερς [ου]- 

Ρῦι ὀα]αηα8, 41αθ Ρε ἆογύεπι πἰπίπιο 115 νους [αρίί 1 

οείετα παπι 1π Ίππο πιοάιαι [οηΙρβΠεί, γεταπι ΘΟΓΙΠὰ 

Ὠιεπι] η] ϱὖαε αὐ Α[οιερίαάε ρτοδῖῖα Γαης; ααοά Π εΧ Ργο- 

ΡιΙῖ8 Ίαεο ε[[επέ Φ]ίαπϊ ταἰοπίρας Πες αο 1 [αροΓῖο- 

Τ1ριι5 βατΓ]ι16 νἰἀεγείαγ,. ΑΙ Ἱίαφμε Α[οἱερίαάεδ, 4 ιο | 

Ῥ]επ]τμάο ε{[Γεί οβΙ[α ΠΙΟΥΡΟΓΙΙΠΙ «οΠ{ΊΠεης, {4015 Ρετ πιοΓ- 

"Ῥοχυπι ἀπ]ίία εορίο[φ νπομαἰἰοπίρις Παἰῖπι αὐ οπιηίθαφ 
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ψὺς ἁπώντων. ὀχληρῶν ὃ κάμνων απαλλάττεται πκνυνὶ δὲ 

«αίνεται πολλάκις αυὐξανομένας τὰς νόσους ήδη τοῦ πλήθους 

καθηρημένου. οὗτος ὁ λόγος ἱκανὸς πιθανός ἐσιι καὶ διὰ 

τοῦτο δεῖται λίσεως ἰδίας, οὐ μὴν ἅἄπτεται τῶν κατα τὸν 

αφορισμὸν /πποκράτους εἰρημένων. οὐ γὰρ ἐκ δόγματος 

ἐκεῖνα τὴν πίστιν έσχηκεν, αλλ ἐκ λογισμοῦ κοινοῦ παντων 

ονθρώπων, ᾧ καὶ τοὺς ἐμπειρικοὺς ἔφην χρῆσθαι, διὸ καὶ 

λύομεν αὐιὸν τὸν ᾿ 4σκληπιάδον λόγον, οὐχ ὡς προσήκοντα 

τοῖς κατὰ τὸν ἀφορισμὸν εἰρημένοι. αλλ ἐπειδὴ βέλειον 

εἶναι δοκεῖ τῶν ᾿/ουλιανοῦ λήρων ἀνεσχημένον ἄχρι δεῖρο 

γυμνάσασθὰί ποτὲ διαλεκτικώτερον ανθρωπῳ προσπελάσαν- 
τας ὅτι συφιστῇ. ὅταν οὖν ὀνομάζη πλῆ- (542) Θος ὃ 

"σκληπιάδης, ἐρωτάτω αὐτὸν ὑπόιερόν φησιν, ἄρά γε τὸ 

πρὸς τὴν δύναμιν, εἴτε τὸ προς τὴν χώραν τῶν αγγείων, ὃ 
δὴ κατὰ τὸ ἐγχύμα καλεῖν εἰσιν εἰθισμένοι ; [ 388 ] καὶ 

πότερον τὸ καθ᾽ ὅλον τὸ σώμα γιγνόμενον, ἢ κἂν ἐν µέρευ 

τινὶ συνίσταται. τὸ μὲν οὖν ὡς πρὸς τὴν δύναμιν οὐδ᾽ εἰ- 

απο]ε[ῖ5 αορτοίαθ [ο]νετείαν. ΊΧαπο απίεπι ριγσαία Ίαπι 

Ρἱευαάϊπα [αδρεπΙπιεγο ΠΠΟΥΡΟΡ αἀσετῖ οοπ[ρΙοίπης. Ἠαεο, 

ΥΙΟ ποἨ ε[ὶ Ῥαγαιή Ῥγοραρίςε, Ῥτοϊπάεφιο ῥρτορντῖα ερεί 

Γο]α11οπε, ποπ θα ἴαιπεπ αἰησδῖί, Ύ«αοε ἵπ Ηιρροογατῖθ 

αρλοτί[ππο ργοηµησίαία [απί.  Χοι επΙπι Πα εκ ἀοσγείο 

Ώάεπι αἀορία ει, [εὰ εκ οοππη ΙΙ ΟΠΩΠΙάΠ1 ΕΟΠΙΙΠΙΗΠΗ 18-- 

Ἠοοϊπαίϊοπε, οπα θἰϊαπι επιρἰτίου υἱϊ ἀἰκίπιαι, Όμαγθ 

1]]απι Α[ο]ερίαάΙ ταἰΙοπεπι ἁἰ]αίπιαδ, Πο ιοί αρμογί[αιᾶ 

Ργοπιποίαίο οοπ[επίαπεα Πε, [εὰ αποπίαπα [ας ο{[Γε ν]- 

ἀοιις, τπί ποδ απ Ἠποιςπο ο α[ἱαπΙ παρα ρεγα]σιας, 

εχειγσεαιπιις {απάεπι πηασίς ]οσίσε οπή Ἰοιπίηθ οοπργεά]εΠ-- 

105 απἴ [ορμί[ο εΠ. Όσα Ιράν ΡρἱοηΙαάίπεπι πονηῖμαξ 

Α/{ο]ερίαάες, Ἱπίεττοσείαν 1ρ[ίε πίτα ΙΠη{ε]ῆδαί αἩ εαπα 

ᾳὖαε αὖ ν]τ65, ΔΏ ΥεΓΟ 68ΠΙ 918ε α να[οτιπι οπρασἹίαίεσα, 

αἴιαε αἆ αΠα[οπεια αιοπε νοσατε οοπ[αενετιπί, ΑίΠθ 

υίναπι απη]γον[α]15 4παε 1Π πΠΙγετ[ο οΟΓΡΟΤΕ απ ραγ[]οι]α- 

τῇ πας ἵπ ρατίε απ! Ρ]ητίρας οουββαιτ Ἐπίπινετο 4 πας 

αἆ σἶχεν [ρεοίαῖ, εα 4Ώ ἀρίο επιποϊατϊὶ Ποπ Ρροϊε[β, αϱἩ 
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πεῖν αὐτῷ δυναιὸν ἀνῃρηαόευ τὼς δυνάμεις σχεδὸν ἁπάσας 

αἷς διοικεῖται τὸ ζώον. τὸ δ᾽ ως προς τὴν χώραν τῶν 

ἀγγείων. ἔσιι μὲν δήπου καὶ τοῦτο διττὺν ἡἢ τῷ καιὰ φύ- 

σιν µέιθῳ παραβαλλόμενον ἢ Ψψιλῷ καὶ µόνῳ τῷ μὲ τέγγε- 

σθαι. δύναται δὲ ἑκάτερον αὐτῶν ἤτουι καθ ὕλον ὑπάρχει» 
τὸ ζώον 3 καθ ἕν τι µόριον ἡ πλείω. καὶ δέδεικται πρὸς 
ἡμῶν ἕν τε τοῖς ὑπομνήμασεν, ἓν οἷς τὰς αἰτίας τῶν ΄συμ- 

πτωµατων διερχόµέεθα, καν τῷ τῶν παρᾷ φύσιν ὄγκων, ὅτό 

ὁ σπασµος ἐνίοτε καὶ ὁ τρόμος ἤ τὲ φλεγμονὴ διὰ παντὸς 
ἐρυσίπελάς τε καὶ τὸ καλούμενον ἐπὸ τῶν νέωτέρων ἰατρών 

οἴδημα καὶ πρὸς τούτοις ἕτεερά τὲ πάθη πληθωρικὴν ὑπό- 
Φεσιν ἔχονταυ καὶ εἴ τις κἐνώσει τὸ πλῆθος, αὐτίκα τὸ 

µόριον εἰς τὸ καιαὰ φύσιν ἐπανερχόμενον. ἐἴρηται δὲ καὶ 
περὶ τῶν συνεκιικῶν αἰτίων ἑτέρωθι δεικνύντων ἡμῶν ὅτο 

τε τοὔνομα καὶ τὸ πρᾶγμα αὐτὸν καθ οὗ τοὔνομα τῆς στωϊ- 
κῆς αἱρέσεώς ἐσιι καὶ ως οὐκ ὀρθῶς ὑπειλήφασιν, οὔτ 

ὀνομάξουσιν οἱ νεώτεροι τῶν ἰατρῶν ἅπαν τοῦτο τὸ γένος, 

γίπεφ [ει Γαου]ίαίες {ετο ΟΠΩΠ6Ε5 απίρας απἰπιαϊ| τεσῖίας [α- 

Πι]εγῖῖ. Όμας. Υετο αἆ γα[οτιπι οαραοϊϊαίεπι ε{[ι, Ίαεο 

εἰἴαπι πίῖφαε ἀυρίεχ εχ[ία!, μπι εᾱ ᾳὔαε πεη[ατα Γ[εοι-- 

ἁσπι παίυταπι αε[πιαῖασ ἴωπι εᾶ ἴιε Ἠοο πιοάο Γοἱοφαθ 

ᾳαοά ρετ[εττῖ πεφιεαῖ, ΕΡοϊε[ῖ πίχαφαθ ΡΙεπίιιάο αμί Ἱα 

υη]νεγ[ο αΠΙΠΙΕΙΙ5 οΟΓΡοΟΤε ααί 1η αἰίᾳαα αιἲ Ρ]ωπίρας ε]αθ 

Ῥατρις οοη[ί[ίετε; αἴφιε α πορῖ ἀεπιοπβταίαπα εΠι εἰ Μ]8 

1π οοπππεηἰατ]ῖδ οααἴρας [Υπρίοπιαίαπα οαυ[α5δ εχρ]ΙοανΙπηΒ 

εἰ 1π ΊἼργο 4ε Πιπιογῖρας Ρργαείες παϊαγαπι οοηΥαἱ{Ποῦ ει 

1πίετά αι εἰ ἴγεπιογεπας 1Π{/αΠΙΠΙΕΙΙΟΠΕΠΙ Ύετο Ρρετρείιο εἴ 

εγγβρεἰας εἰ ᾳιποά α τεοεηίΙογίΏιθ ππε(]οῖς οεἆειπα νοςᾶ- 

1ωγ εἰ αἱίος Ρταείεγεα α[εοίας Γαπάαπιεπίαπα Ἠαβετε Ρ[ε- 

ἐλοτίουιη εἰ { αι ρΙεη]μάίπεπι νβοπανετῖξ, αἰαπι ρεῖ- 

ΠΙΑ Ρβτίεαι 1 ευπι ου Γεοππάμπι παϊιταπι εἰ Παίαηι 

χθ4Ίτθ, Ύετμπι 4θ εοη(ΙπεπΙϊρις σαυ[ῖ αΏδί επΠοῖα ίαπι 

ε[ι α ποδίς, πὈῖ ο[ιεπάΙπη5 ἔωπι Ώοπεη απ τει Πρίαπη, 

ευΙ 1 Ποπιεη εβ Ιπάϊίαπα, ἃ [εοία Ποῖσα Ρτοπιαµαί[ε, πε- 

αµε γεοἰε ]η]ογες ππεζῖοος απίγεχ[αια Ἠοο Ρεπαθ [μ[οίρετε, 
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Γ] « - εως , 3 -- Λ νΛ« 

ὕτι τε καὶ ἡμεῖς ἐπόμενοι πολλάκις αὐτοῖς, ὅπως μὴ δόξω-- 
5 ”» 5 ” ” Γ - π] 

μεν ἐρίζειν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος, ἔνια μὲν τῶν αἰτιῶν οὕτω 
- - 3 . / Δ “ - - ”, 

καλεῖσθαι συγγωροῦμεν, οὐ μὰ «ια, ὅσα τῶν ἁπλῶν ὄντων 

ἐστῖν, αλλὼ τῶν ἐν τῷ γίγνεσθαι τὸ εἶναι κεκτηµένων. ἐν 

τούτῳ μὲν ἡ λύσις τοῦ σοφίσµατος. ἅπαντα δὲ μέταφέρειν 
Β - . 2 ” , ” 3 ε., 2. 4 3 
ἐγταυῦθα της {ουλιαιου φλυαρίας ἐργὸν οὐχ Ίμέτερον, αλλ 
απ 3 -θ ’ - , 2, ο - η) .. 

ἐφ ἕτερὀν τι τῶν προβέβλήμενων {ῶμὲν ὁ κοιν προς ἅπαν 
3 - « - . 9 ΄ « ’ ΐ 

ἐστὶ τῶν ἐν ὑγροῖς αἰτίων τὸ γένος ὑπαρχει διττὸν, ἓν 
λή8 4 Ἀ., εδ 3 ὃ 9 ” δὲ Λο ολλ 3 

πλήξει μὲν τὸ ἕτερον, ἐν διοφθορᾷ δὲ τὸ ἕτερον, αλλ ὦμ- 

ᾳοἳν γε ῥάδιον ἔσεσθαί φασι τὴν ἴασιν, ἐν ἀκαρεῖ χρόνῳ 

δυναμένων "ἡμῶν καὶ τοῦ πλεονάξοντος ἀποχέεσδαι τὸ πε- 

Οιττὸὺν καὶ τὸ διεφΘαρμένον ὕλον ἐκκενῶσαι, ὡστ οὐδέποτε 
-” π «/ ., -” 

χρονίσειν νύσημα. τοῦτον οὖν τὸν λόγον οὕτως ὄντα σαφῆ 

τὲ ἅμα καὶ σύντομον ἀσαφώῶς καὶ μακρώς ὁ ̓ /ουλιανὸς ἔγρα- 
Δ ’ υ ς- . ιά ο - - 

Ψὲ ατα -τήνδε τὴν ῥῆσιν' αὐτίκα ἐν τῷ αφορισμῷ λήμμα 

σιγηρπάσθαι οὐκ ἀποδεδειγμένον τὸ ὅτι ὑγροῦ πλῆθος νο- 
νο Λ ᾽ π 3 3 ἡν αν - . 

σοτοιεῖ 1) μιεταβολὴ προς τὸ οὐκ οἰκεῖον τῆς ἰδίας ποιότη- 

ηε(Ιθ ἨΠΟΠΙΊΠΗΤΟ 4ο Πο ΡΙΕΡΗΠΙΠΙΙεΕ «ος [εᾳπεπίες ἄε πο- 

πηΙη]ῦας «οΠΙεπἆογο νΙάθαπτ, Ποππ]]ας οαι[α5 [ο νοςαγὶ 

οοποεἆςτθ. Ίο πἹεµεγου]ε αιιαε αΡ[ο]αίε επ[ῖα [απ Γεά 

ᾳπας 1η Πετί [παπι [ονΗσπίας ε[επίῖαπι 1π Ἰήδ ροΠία εΠ 

Ίχυ]ας [ορ] [πιαις [ο]αίο,  Οείεγαι ΟΙηΠ6ς ο [ἶαΠΙ Πησας 

Ίο ἵγαηβ[εγγο ποβτὶ ποπ ϱ[ί πιαποετί, [εὰ αἱ αἰίογαπι 

αιιοάάαπα ΕεΟΤΓΙΠΙ 4παε οὐ]εεία Γιεγε ργοσεάαπιας, αιιοά αἆ 

οπιπ]α ΟΟΠΊΠΙΙΠ6 Πἴ. Όιαο σαµ[ας 1Π Ἡαπιογίρας εοµῇ- 

Βιπί, εαγαπι ἀαπρίεκ σοπας οχἰ[ῖε; αἰίεταα «πἶάειη 1Π 

Ρ]οπ]πιάἶπα, α]ίεγαπι νεγο 1π οοτγηρίεῖα, ΆῬοττο {αοἴ]επι 

α)απί αἰγίασᾳας Γογε οιιτα[ΊοΠεπι, ΦΙΠΠ Πιοπιεη!ο ΓεπΙροτί8 

πο8 Ρο[]ιηιας φποά τοπ ἁαπιῖ Μαπηογῖ αβί ΓΠπρογναςππεπι 

ε[απάετε εἰ αιιοἆ οουταρίιη 6[ί Ἱία ππῖνεν[απη ενασιατε, τί 

πεφιιᾶ( αμα πποτΡας ρετάπγαίατας Π.. ἨΠαπο [απε' ταἰϊόπεΠι 

ἀτ]ποίάαπα Πππα]αιε οοποῖ[απι ἠαΠαπας οὐ[οιγε Ρτοκεφαο 

Ἠϊσᾳαα νετρῖς ἀε[οτῖρβι, π Ἠοο Παϊϊπι αρ]οτί[πιο Πέαιπια 

εχἰοτίαπι ε[ζο 1πᾷο πιουβταίαπι εΠ, πϊπιίγαπα φαοά Ἠπιο- 

γήπι Ῥ]εηϊπάο αιιϊ ος Ρτορτῖα αιιαλαίε 1π αΠἴεπαπι Ρεγπηι- 

ον κ... οὐ κὸ 

νο πω ρρ τν 
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τος ὄνομα ἰατρῶν παϊῖδες ἔθεντο κατὰ τοῦ ὅλου εἴδους 

διαφθορᾶν, ὥστε τοῦ νοσοποιοῦ ἀποκρινομένου ὠφέλειαν 

ἔσειθαι φαντάζεται σφὀδρα. τὰ μὲν πρόσδεν τὴν απὸ 

τοῦ ἁμάχου φαινομένην κρίσιν, ὑγροῦ τινος ἐν τῷ σώματί 

πλῆθος, τῆς νγύσου τὸ αἴειον εἶναι νοµίζειν ἢ οὐ πλήθος 

μὲν, προπὴν δέ. αδιανόηιον γὰρ καὶ πρὺς τὴν αλήθειαν 

ασύμφωνον τύδε τυγχάνειν. ὤμην γαρ τα πάθη εὔλυτα πάντα 

καὶ ἂν ἦν τι Ἰρόνιον, ἤ τὲ θεραπεία πᾶσα μοιοειδὴς, οἱ δ᾽ 

ἠἡντιιαοῦν δυσχέρειαν ἐργώδη ἔχοισα. ἁπλοῦν γαρ ἦν ἐκ 
παρακειµένου πενώσαι τὸ νοσοποιοῦν καὶ αὐτίκα ἐν ἀρχῇ 

καὶ κατὰ τὴν πρώτην ὑπόστασιν λύειν τὸ πάθος, ὡὧσθ ἑνὸς 

δεῖσθαι μόνου κενωτικοῦ βοηθήµατος καὶ τοῦτο παρὰ πάντα 

Καιρὸν ἐγεστῶτα πεσύντα ὀρίζειν καὶ αἵματος μὲν ὄνιος 

μόνη ἀρκεῖσθαι φλεβοτομίᾳ, «λέγμαιος δὲ φλἐγµαγωγῷ, 
χολῆς δὲ χολαγωγῷ. 

{αἴϊο ΠΠοιῬος εΠ]οίαί, οἱ Ἱαπίνετ[αε Γρεοῖεί οογγαρίε]αε 

ἨΟΠΙΕΏ ΠιεάΙοογαπι ΠΗΙ Ἱπιρο[αεταπί,. Όπατε απῖπ ε[ΠοΙΕΠΒ 

πηογΏῖ οαι[α εχοεΓγη]ίας, 1ΠΡεΠς {ογε ΡγαεΠάἰαπι Ἱπιασίπαη-- 

τας, απαπραε εἰἴαπι αὐυρατεπίασ, εκ Ῥρταεοεάεπίῖδις οἰίτα 

οοπ{εΠΙΙοΠεΠα ΟΓΙ[15 ΒΡΡαΤΕΓΘ εἰ οοπ]ἱοϊαπί Ἠαπιογῖς α]]οιι- 

Ίαφ Ἱπ οὀΓρογε Ρ]επΙμάίπεπι πιοτβὶ οαι[απι ε[ε, απὶ Ποπ 

Ῥ]εηιάίπεπι φπἶάεπι, {[εά ρεγπυίαίῖοηεπας, γὶκ [απο 1 

πιεπίε ρεγοῖρὶ Ροίεβ, πεφπε αἆ νεγίἰαίεπι αοοεᾷῖῖ οοΠ/ο-- 

Ἠημπῃ. Ῥιίαγεπι εΠΙπι ΠΙΟΓΡΟΒ οΠΙΠες [οἰαία {αοῖ]ες, πα ]]απι-- 

ᾳµε {οτε ἀαίμτπσπα εἰ ΟΠΙΠΕΠΙ οιιΓαἰϊοπεπι αΠΙαδαιοςΙ, ᾳααθ 

ᾳαοάσμπᾳὰε ορεΓο[απι περοϊίαπι [ογαίαξ, Θἰπιρ]εκ [Παυ- 

ἀεπι εἰ 1π Ρτγοιυρία ε[[εί ενασιατο αιοά πιογῦαπῃ ογεαί αο 

Παἰϊπι 1π Ῥτϊποιρίο ο ΡτίπΙΟ πιοτβὶ Παϊΐα πογραπι Πα [ο]- 

νετε, Ὁί υπῖςοο [οἱο ενασμαπία Ρταε[ιά1ο εἰ 6ο ᾳποσππαε 

Ίεπιροχε [ο οεσβ[ιο οδίμ]εγῖ, Αίαιε Π [απσιῖς οχάΡεγαπς 

οβυ[α ΠΙ, [οἱα ρµΙεβο[οιῖα, Π Ρἰμία, ΡρΠ]εραιαρορυπα, Β 

Ῥή19, οἩο]αροραπα Πί [αῖς, 
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[269] «ὔτη μὲν ἡ τοῦ ᾿Ιουλιανοῦ ῥῆσις. ἐστι δ᾽, 

ὡς ἔφηνι ὁ κατὰ ταύτην λόγος τοιόαδε" . εἴπερ ἐν ὑγροῖς 
εἴη τῷ τῶν νόσων αἴτια, δυνατόν ἐστιν ἡμῖν ἐν τάχει κὲ- 

νοῦν αὐτα μηδενὶ νοσήµατι χρονίδειν ἐπιτρέπειν. αλλὼ μὴν 
χρονίζει γε πολὺ, κἂν κατὰ τὴν αρχὴν αὐτῶν ἑκανῶς ἐκκὲ- 

νώσοµεν τὸ σώμα. οὐκ ἄρά εἰσιν ἐν ἡγροῖς τὰ αἴτια. ἀλλ’ 
ὅ γε λόγος οὗτος, εἰ μὲν περὶ τοῦ πρὸς τὴν χώραν τῶν 
ἀγγείων ἐν ὕλῳ τῷ σώµαει συνισεαμένου πλήθους ἐσεὶν, 

αληθὲς ὑπαρχεν. βουληθέντες γὰρ ευθέως ἐν ἀρχῆ τῆς νό- 

σου κενῶσαι τὸ περιττὸν, ἐκκενοῖμεν ἅπασαν πληθωρικὴν 

ῥιάθεσιν. εἰ δὲ καὶ περὶ ιοῦ κατα τι µύριον, ἐν ᾧ καὶ 
πλεῖον γιγνόµενον ψευδές. ἐπιδέδεικται γὰρ ἡμῖν ἐκεῖνο τὸ 

πλῆθος οὐκ ἀεὶ κενοῦσθαι ταχέως δυνάμεένον,. οὕτω δὴ καὶ 

περὶ τῆς διαφθορᾶς ὃ λόγος ἐρωτώμενος πρὀχειρον ἔχευ 
τὴν λύσιν, οὐ γὰρ οἷόν τὸ ταχέως αὐτὴν ἐκκενώσαν, καθά- 
περ ἐξ αἀσκοῦ τινος Ἠἢ πίθου. κἂν ἐκ τούτων ὅλων ἐκκε- 

φώσαιμεν πῆ ποτε τὸ μοχθηρὸν ὑγρὸν οὐκ εὐθέως ἀντὲγχέο- 

| ΥΠ. 

16 1Ρ[ε ει ἠα]ϊαπϊ {εχίας, αἆ απεπι, αἱ ἀῑκί, Ίλυ]ας - 

πηοᾶί [ρεοίαί ταίῖο. οἱ ἵπ Ἠαπιοχίραδ οαυίας οοπβ/[ιεγεΠξ, 

1105 Ο18ΙΠ ΡΓΙΠΙΙΠΙ 905 ναοµαγε Ρο[Γαπημθ, πεφαε ρεγπτεγθ 

ΙΙΟΥΌΙΠΙ ελα Πεγί αίάΓΗΙΟΥΕΠΙ, ΔΙ οεγίε πιογί εἰ]θην[ϊ 

ἄπ Ργἰποὶρίο οογρι5 ββιπάς νβομανεγίπι5, ἀἰπίατηο η ]]]]- 

ΟΠΙΙΠΗ5 ΙΕΙΙΡΟΓΘ ΙΙΟΤΑΠΙΗΓ.  Ώματε Ποπ Ἱπ Παπιογίθιι5 

οαι/αε Πίαε [απι. Ύετιπι {Π Ίαεο 4ο ρἱεπ]αάῖπε αἆ γα[ο-- 

χµπι οδραοΙία[ειη Γ81ο Πι ᾳπαε 1η ιπϊνετίο οΟΓΡΟΤΕ οος-- 

Πας, τετα ε[ὶ; αθί παπιθ ΡρεΓ πα πιοτὺῖ ααοά {αρεΓ- 

νβσᾶηειι ει, Υαοματοε οου[α]πεγίπια5, Ρἰειμογίουπι αῇο- 

οι υηϊνεσ[µπα εἰἶαπι ενασιιαΏΙπηµδ. δΙ νετο ἆε ραγ[]ειι- 

Ιαν] αααάαπι Ρ]επ]μάίπε 1π ια εχαρεταί Ἠμπιος, {αἱία. 

Α ποὺῖς επἰπι οβεη[µπι ε[; απο ρἱεππάίπεπι ποι [επι- 

Ρε; ἀεγερεπίε ναοιατὶ Ρρο[ε.  Ίια [απε ἆε εοτταρίίομε 

φιαεβία τα[ίο εκρεάἰίααπι μαῦεί [οἰπίοηπεπ. ΊἈοα 6ΠΊπα 

μία ροίε[ὶ εἴἶαμι αἱ εκ υἴτε αποάαπι ααί ἆο]ο Ῥιορεγθ 

ναοιαΠ, Ἐλαπι α εκ Ἠΐ5 οπιπεπι Ρχγανιπι Ἠμπποτεπι «ο 

.. το 

ν.« 
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μεν νά 1ρησνλή, ἆλλα ἡμαλψάντος καὶ πλύναντες ὄνοι. 

βῶς τὸ αγγεῖον. ἄρ οὖν οὕτω δυνατὸν ἐν ἀνθρώπου σώ- 

ματι κενῶσαιυ μὲν τὸ διεφθαρμένον αἷμα, χρηστὸν δὲ ἄν- 

"κε παραχρῆμα τοῖς ἐκείνου µορίοις, ἄξιον τοῦτο. πῶς 

οὖν ἐν τάχοι φασὶ δύνασθαυ κένωῦῆναι τὴν διαφθοράν; 

οὕτως ὡς καὶ τᾶλλα πάντα λέγουσιν ευχερῶς, οὐδενὶ προσ- 

έχοντες τὸν νοῦν, οὐδὲ μετὰ περισκέψέως ακριβεστέρας ὅλον 

ἀθροῦντες τὸ πρᾶγμα. καὶ μὴν καὶ χολῆς περιεχομένηφ 

ἐν τῷ σώματι πολληφ, ἄνευ μὲν πυριτοῦ ῥᾷδιον ἐκκενώσαυ 

πολλάκις. εἰ ὃ᾽ ἁλώναυ φβάσενν ὁ ἄνθρωπος ὀξεῖ πυρετῷ, 

Χαλιπώτατον. οὐ γὰρ οὔτ ἐγχωρε χρῆσθαυ παθαίροντε 

μωρο ακινδύνως. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ φλάήμασος 9 

καὶ τῶν ἀθύφ δαν περιτιωμάτων. "θηταί δὲ καὶ περὶ τού- 

των ἁπάντων ἐν ἄλλαις πραγματείαιθ καὶ χρὴ τὸν βουλόμε- 

νον ὀάρ]βῶς το γνώναυ περὶ αὐτῶν ἐκειθεν ἐκμαεθαφειν, 

ὅτι μὲν οὖν ἡ φλεγμονή πληθωρικόν τυ νόσημα ἐστιν, οὐκ 

ἕν αὐτοῖς µόνοις τοῖς ἀγγείοις στεγοµένου τοῦ πλήθους, 

πιοᾶο ναοιανεγῖπια», ΠΟΠ {πιει 1]]οο Ῥοπαπι α]ίεταπι, π]βι 

ἀείεγ[ο Ρτγίις εἰ αοοιΓαἰε εἰοίο να[ο {π[απάίπιας, λαπι 16]- 

ωχ ἵπ Ἰοπι]πίς οογροτθ οουγαρίαπα ]άεπι [απσαίηεπι 1ϊα Υα- 

ουατε ρο/[Γασις, Ῥοππῃ Ψέτο ΡΓοΟ εο οοτρουί5 ρ8ΓΙ1Όι5 4 18πι- 

Ρείπαπι α[Παπάεχε ἳ Ίου αἰῖηιε, εκρεἰεπάαπη ε[Τει, Οιαοπιοάο 

ἀβίίις Ρτο[εταη! [αηρυ]η]5 οοσγαρίίοπεπι ἀετερεηίθ ναοιιασῖ 

Ῥοῇεῖ δίο αἱ εἴ αἰία οπιπίᾶ {ασε Ρρτο]οφππίας, πια 

τεῖ πωθπίεπα αμίθεηί, πεφάθ ουπα αροιΓθί1ογθ οἰγουπ[ρεοία 

τεπα υη]νεγ[απι οο]]]σαηῖ.  ἘπΙπινείο 0111 εορίοία Ρἱ]18 

1π οογροτε εοππείας, οἴἶτα {εβγεπι [αερεΠΙΙπετο {461118 

εεί εἶμς ναουαίῖο. θεά Π Ργίιθ Ἱοπαίπεπι αεμία Γεῦγῖ6 

ἀπνα[ογί!, Ρετατάμα. Ίου επῖπι ρυγβαμία μἱ1 πιεζΙοβ ιεπίο 

οἶἶτα ρεγίομ]απι εοποεἰίαν. Έοάεπι πιοᾷο εἰ ἆε Ῥιμίτα εί 

ἂε [εχος οκογοπιεπῖ {6 Τε Ἰαρει. Αίαιε ο 5 οπιπ]- 

Ῥα6 ἵπ αλῖ ορετίρας ἀῑοίαπι εἴὶ εἰ αμἱ ἆε 1119’ θα πιά 

αοσυγαἰα ποί[ε νε]ί, επι 1]]πο εἀι[οετε οροσίεί. θιιοά 

ἰσίτατ ΡἩ]εσιποπε οπίάαπα ΠΟΓΡΗΒ πι ΡΙει]ογίοις α Ριεπῖ- 

(αάΐπε πο ἵπ [οἱἱ9 1ρῇ5 να[ς οοβοία, Υεταπι εἰῖαπι Υ8ουᾶ 
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ἀλλὰ καὶ τας ἐν τοῖς μυσὶ χώρας κενὰς ἁπάσας καταλαμβά». 

φοντος, ἐξ ἐκείνου μαλιστα μαῦ Ἰση τοῦ γράμματος, ἐν ᾧ 

περὶ τῶν παρα φύσιν ὄγκων ὁ λάγος ἐστέ µοι. ὅτε ὃ οιχ 
οἷόν τε φλεγιιονὴν ἅπασαν ἰάσασθαι ταχέως, ἐν τοῖς ὃΌερα- 
πευτικῆς μεθόδου γράμµασιν εἴρηιαι, κατ ἐκεῖνα μάλιστα 

τὰ βιῤλία, δι ὧν ἡ µεθόδος δείκιυται τῆς πὲρὶ τῶν παρὰ 

φύσιν ὄγκων ἰάσεως. ῥἐνίοιε γαρ οὕτως ἰσχυρώς καὶ δυσλύ- 

τως ἐμπλάτιονταυ ταῖς σαρξὶ γλίσχροι καὶ παχεῖς χυμοὶ, 

ὥστε κίνδυνον εἶναι χρονιζύνιων αὐτων ακολουθήσειν σκίζ- 

ῥον. αλλ οἱ μηδὲν τούιων εἰδύτες, ἐξ ὦν ἀγνουῦσι τὰ τῆς 

τέχνης ἐπίκαερα καιηγορεῖν {πποκράτους. καίτοι γε ἀντι- 

στρέψας ἄν τις, εἰ μὲν ἤτοι ψυχθείη τῶν στερεών σωμά- 
των 3 θερμανθείη, ῥᾳδίαν ἐσεσθαί φησε [390] τῆς εἰς 

τὰ κατὰ φύσιν ἐπάνοδον αὐτῷ, καθάώπερ γε καὶ εἰ πυκνω- 

Φείη ποτὲ ἢ μανώτερον γεννηθείη. πό τε γὰρ ψυχθὲν Όερ- 

μῆναι καὶ τὸ θερμαθὲν ψύξαι καὶ τό τε πυκνωθὲν αραιῶ- 

σαι καὶ τὸ μανωθὲν πυκνῶώσαι χαλεπὸν οὐδέν.. ἐμπεπλασμέ- 

νον δὲ χυμὸν 3 γλίσχρον ἢ παχὺν ἐν σαρκώδεσι µορίοις 

οπιπῖα πηπ[ου]ογαΠ1 Ίοσα οοοαραπ{ε 1]]ο ργας[εγίῖπα 11ῦχο ἆἷ-- 

ἀἰσετῖς, 1η 410 ἆε Ἠάπιογίραφ ρταείεγ Παιγαπι ποὺῖς ε[ὶ ογᾶ- 

ο. ΘΟιοά νεγο οπιηῖ6 Ρμ]ερπιοπο ἀεγερεηίθ οιιγαγὶ πεφιεαῖ, 

1π Ἠργῖδ πιεἰ]λοᾶί πιεἀεπάϊ ἀεπιοι[βγαίαπι ε[ῖς 1π 115 Ρο- 

ἡ{πμνααν. Ἠργῖς ααἴρις οωγαἰ1οπίθ {άΠΠΟΓΙΗΠΙ Ρεβείοῦ Πα ἰγααι 

ππείλοάιι εχρ]οαίατ, Ιπίετάππι επῖπι Ἱία νεμεπιεπίεγ ας 

τεπαοϊίεν 1π[αγοιαπίατ οαγηῖρας 1επῖῖ εγα[Πηπε Ἠπιοχες, τα 

Ῥεγίοιία πι {ἱ, πε { ἀῑπίϊας 1ρ[ί Ἱπιπιογεπίαγ [οἴνγ]ιας [αῇ0-- 

Γεφπαίαγ, Ύεγαπα ααὶ ηλ] εογαπι ποτυηῖ, αιιοά πιαχίπιε 

πεοε[[ατῖαθ αγΙ]6 Ρατίες Ἰσποτεπί, Ηἱρροοταίεπι ἁαπηπαηΕ. 

Αἴφιε Πῖ5 οβνεγίεης αἰηιίς Άνε αἰἰᾳιοά [ολἱάαπα οοΓρι8 
τε[γ]χεγΙ!, ᾖῄνο Ιποα]αστῖ!, {αοἶ]εαι 1ρᾷ ἔογο ἀῑσαι 1π παῖιι- 

χαἱεΙά Παίασι τεὔέαπαι, ααεπιαάπιοᾶιπι εἰἶαπι Π ἀεη[ίας 

αυί τατίης ενα[επί. ἘΕἰοηπϊπι τε[τίσεταίυπι οαἱείασετο εἴ 

οα|ε[αείωπη πε[σίρεγατα, εἰίαπι ἀεηπ[αίμπι τατείαρεγα ϱἳ ΤάΓθ- 

αείαπι ἀεη[ατα, πο ατάπασι,. Αἲ Ἠαπιογοπα Ἰεπίαπη ὅγαί[- 

{απιᾳαε οατποβς ρατίίραφ 1π{ατοίΗΜΙ Υβοιατθ Ρεγᾳ ιαπ} αξ- 
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ἐκκενῶσαι χαλεπώτατον. Όπου γὰρ δὴ καὶ τὸν ἐκ πούιων 
τών ἀγγείων τῶν αραιῶν ἐκκαθῆραι ῥύπον οὐκ εὐπετὲς, ἡ 

πού γε τῶν σαρκοειδών. ἔιοιμον: ὧσιε πάνυ. μοχθηρὸς ὅὁ 
λόγος αὐτὼς ἐν ὑγροῖς. αἰτίοις ἐναντιωτέρας εἶναι φάσκων 

αεὶ τῶν ἐν τοῖς σιερεοῖς. εἰ μὲν γὰρ ἁπλῶς πλῆθος εἴη, 

καθ᾽ ὅλην τοῦ ζώου τὴν ἔξιν ἐν τοῖς αγγείοις περιεχόµενον, 

ὕπερ ἰδίως ὀνομάξουσι πλῆθος, Σιοιμόν τὲ παραχρῆμα κὲ- 

νώσαι τοῖτο καὶ τῶν συμπιώμᾶτων ὁ κάµνων «ἀπαλλαγήσε- 

ται ὃς αὐτοῦ. κακοχυµίας. δέ τινος ἢ διαφθορᾶς ὑπαρ- 

χούσης ἀδύνατόν ἐσιι διὰ κενώσεως αΌρύας ἰάσασθαι τὸν 

ἄνθρωπον, καὶ μέντοι καὶ φαίνεται ταῦῦ οὕτως γιγνόμενα. 

πολλοὶ. μὲν γὰρ βαρυνόμενοί τὲ τὸ σῶμα καὶ τάσέως αἰσδα- 
φόµενου παραχρῆμα τῶν συμπτωμάιων απηλλάγη- (3549) 

σαν ἐπὶ ταῖς φλεβοτομίαις. ἔνιοι δὲ μῆνα ὕλον. ὑπὸ δια- 
φθορᾶς ὀχλοίμενοι διειέλεσαν, μῆτ ἀθρύως ἐκκενῶσαι τὸ 
μοχθηρὸν αἷμα δυναµένων ἡμῶν. μή ἕεερον ἀντεγχέαυ 

χρηστόν. ἐκ μὲν γὰρ τῶν σίτων δήπου καλώς κατεργασθέν- 

» 

παπι εΠ. Ὁρι επῖπι.εχ Ἠῖ να[ς εἴαπι ραίεπίῖριας Γογάες 

εχριγραγα {4οἱἱε ποη ε[, πα]ίο πη]ηι εκ οαγπο[ῖ ρατίῖ- 

Ῥιφ ρτοπιρίε εχρυτραρωπίΗγ. ΄ΘΏπαατε αἀπιοάμπι ανα εΠ 

ταίῖο, ϱµαε Τρία ἵπ Ἠαπιογίβαφ. εχι[ιεπίες. οαιι[ᾶδ, ΄ ᾳαὰθ 

{ο1ά16 Ἱηβάεπί ρατίίραδ πιαοί ε[ε οοπ!γατῖας Ἀ[ενεταί, 

Ίαπι { Ρίαπε ρε; απ]γεγ[αηι αππια]Ις Ἱαυιίαπη -ππ να[ῖφ 

Ριεπῖϊιάο οοπΙπεαξυσ, 4 1απι ΡΡορτίε Ρ]εί]ος ποπ ΙηαΠΣ 

Ἰαπο ϱποφαε εΧ {ΕΙΠΡΟΤΘ Υαουατε εχρεᾶ(! εἰ {ρ[α ναομαἰίο 

πε οαί ΏΙΟΤΡΟ Ἰαβοταί αἲ οππίρας [Ὑπερίοπιαί]ρας Ί1δεγα- 

Ῥπαχ, Θεά αααπ ῥρτανας αἀεβ Ἠπαπιος αφ] ααἲξ οοσγα- 

Ρίε]α, οορίοία νασια(ῖοπθ. αεσταπα Ἠοπηίηεπι [απ]ίαι τεβῖ-- 

ἴπετε Πεγῖ ποη Ῥοίεβ, Εί Ἰαεο {απε Πα οοΠίίπσεγε οοἠ-- 

Γριοϊαπίαν, ἘπΠΙπινετο Ῥ]ετίφπε ἴππα βγανὶ οΟΓροτε ἴππι 

Γεπ[ομῖς Γεη[α αΠεοίί νεπαχωπι Γεοιιοπῖρας αὖ 15 [Υπιρίο- 

πιαθις Ύπαπ ρεάμια Ἠδρεταίαί [απ ἹΝοππα]]Ι γετο αϊ 

οοσιαρίε]α ρε ππεη[επι ἀπίερταπι νεπατὶ ρεγπιαη[εγαηέ, 

πεφαεμηῆρας πορί5 Ρταναπα [αηραίπεπι Υαςμᾶτε, Πεφιε ἵπ 

1]]μς νίοεπα αἰίετιααι πιε]ίογεπι χε[απάετε,  Ἰαπι εκ οἱΡίδ 
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των ἐν τῷ τοῦ ζώου σώματι' ρόδες τὸ χρητὸν αἷμα 

πέφυκεν. ἐν αὐτῷ δὲ τῷ προσφέρεἰν τροφὰς ἐπιτηδείυς, 

κίνδυνός ἐστι τῷ προὐπάρχοντι μοχθηρῷ συνδιαφθαρῆναι 

τὸ γρησεὀν, ὅδεν οὐδὲ πᾶσάν οἴονται διαφθορὸν ἰάσασθαι, 

ἀλλ᾽ ἐκείνην µόνην, ἐφ ἧς ἰσχυρὸν μὲν ἔιι τὸ σῶώμά ἐστιν, 

ἡ δύναµις ὃ᾽ εὔθωστοςφ. ' οὐ μὴν ἰώδες ἐγένετο τὸ αἷμα 

παντάπασιν, οὐδ᾽ ὅσον συνδιαφθεῖραι τὴν ἐπιῤῥέουσαν τρο- 

σὴν, αλλ αὐτὸ μᾶλλον ὑπ ἐκείνης ἐπικραθῆναι. οὐ μὴν 

οὐδὲ ὅταν τὸ πρὸς τὴν δύδαμιν πλῆθος συστῇ, δυγατὸν 

ἰάσασθαι ταχέως αὐτὸ, συγλαταλυομένης ἐνίοιε τῇ κενώσει 

τῆς δυνάμεως. εἴρηται δὲ ἡμῖν καὶ περὶ τῆς διαθέσεως 

τῆς τοιαύτης ἐν τῇ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου πραγµατείᾳ, 
ὀλιγάκις οὖν ἐπὶ τῇ κενώσει τὸν ἄνθρωπον δείξεις ὑγιαένοντα 

παραχρῆμα.. ενήσεται 'Εἔντοι πποτὲ τοῦτο, καθώπερ καὶ 

φαίνεξαν μαὶ δείκινσιν ἐναργώς καὶ πεῖρα τοῦ λόγου τὴν 

ἄλήθείανι ἔνίοι γὰρ ἐπὶ παῖς κενώσεσιν αὐτίκα πάντων 

ἁπαλλάττονται τῶν ὀχληρών, ἀλλ οὐδ᾽ ἴσασι τὰς διαθέσεις 

αὐτῶν οἱ ἐατροὶ πάντες, οὔε εἰ γινώσκουσιν, εὐθέως δια- 

. { π 

ΠΠΠΙΓΟΠΑ 11 απΙΠΊ]16΄ «ΟΤΡΟΤΕ Ῥτοῦε σοη/Γεο[ῖ Ῥοπαε Ρτο- 

ογεατὶ {[απρυῖς οοη/[αενέ; ῥετίομ]ααι ααίεπι ε[ Έπι 1άοπεᾶ 

οΠευσί αἰπγεπία ἴαπι Ῥοπα εαπι Ῥταεσεάεπίθ ῥύανο Ππαιαὶ 

οογγιπηρῖ, Ἐπάε πεφπε οπῇλεπα΄ οογγυρίε]αήι οαγατί α[ιι- 

παπί, 'Γεὰ 1]]αμι Γοἶασις Ἱπ θά ναἰίάινπι εἰἶαία εοἔριις εἴ 
νῖτες τοβύ([ϊίαε [απί. ΄ Νο εασι οθτίε ΤΠ Ύιια [αησιαῖ9 ργου- 

Γις αετυαΙπο [6 Γαοΐις εβ ααὶ οαῖ αυσά αβ]αῖι ΕηγεΜίααι 

Ππια] οονγιπηρίτ ααϊ οι ροΏῖὰς αἲ εο οογγιηρεγείΗγ. Ίνε-- 

αἷε ῥρταξείδτεα ανά αἆ νῖγες Ρ]εηπίαάο εομ[βαί, Τρία οἵιο 

ειγασῖ 'ΡροίεΙ, ατα Ππίεγά ασ Πα] ο πι νασιαίῖοηε γίγεδ 

ἀϊ[Ποιναπίωτ; ΑΙ ὰε Ἠη]ηεπισάϊ αΠεσία α πορῖς Ίπ ορεΓθ 

4ε πιεἰ]γοᾶο πιεἀεπάϊ ἀῑσίαπι ε{ἴ.. Βατο Πίαφιε ναοπαοπε 

Μοπιίπεπι ἀετερεηῖίο εοπνα]ε[σεγε ο[γεπἀετῖς. ΄ Αἰίαπιεπ Ίος 

Ἱπιετάαπα οσηίίηρει, αεήιαάπιοάἅπι εἴ ᾽αρρατεῖ εἰ ταἰῖοη]δ 

νετιἰαίεπι ἀῑ]αοίάε ἀειποπβγαϊ εκρετ[εηίῖα. ἈΝοππα 1 παπι-- 

ᾳἳε οπιηῖθς πιοἰεβ!ῖς ἀεγερεπίε Πρεταπίαχ, πε ε ἵαππεη 

οΠ1ΠεΒ πιεάϊσϊ Ίου αΠεοίαθ αρπο[ουπί, πεααε {ἱ αρπο[ομηῖ, 
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}ινωσκειν δύνανται. οὗτοι τοίνυν οἳ λαλιδ νὰ ληροῦντες, ὧν 

εἰ χρὴ τἀληθὲς εἰπεῖν, ὃ κοριυφαῖός ἐστιν ᾿Πουλιανὸς, ἀἄνο-- 

µίλητος μὲν ἀεὶ διατελέσας τοῖς έργοις τῆς τέχνης. ἐξ ὦν 

δὲ αὐτὸς γιγνώσκει Ὀρασυνόμενός, αλλ ἡμεῖς γε δὲ αὐ- 

τῶν τῶν ἐργων τῆς τέχνης πολλάκις ἐδείξαμεν ἐπὶ τῇ κε- 

νώσει «τοῦ πλήθους ἑκαιέρυν παραχθῆμα τοὺς ανθρώπους 

ὑγιασθέντας. ἑκάτερον δὲ λέγω, τὸ 8 ὡς πρὺς τὴν χώραν 
τῶν αγγείων, ὃ καὶ πληδώραν ὀνομάξόυσι, τὸ τε πρὸς τὴν 

δύναμὸν, ὅταν μὴ καιαλύηται τῇ κενώσει ταῦτα μὲν οὖν 

ὅταν ἄρξηται ταὐτῶν ἐπισκεπιεσῦαι τοὺς ημών, ""ἅμά 

τοῖς ἐπισταμένοις ἐάσασθαί ανα 

η. 
[591] αρ. δ᾽ ἑξῆς ἴδωμεν, ἐν οἷς τὸν “4σμληπιαδου 

λόγον ὐ  ὀὐλιανὸς µεταχειρίσεται, τοῦτόν δὴ. τὸν πολυθρύ- 

λητον, ὡς ᾿οὐχ ἕλκει τῶν οἰκείων χυμῶν ἕκαστον τῶν κα 

Θαιρύνιων φαρμάκων, αλλ αὐτὸν γἐννῷ. λέλεκται δέ µου 

605 1]]]οο ἀϊρπο[ςοτθ απεαπε, ΗΙ [απ βίος ααἲ πιακίπιὰ 

πυραπαΧ, ἀπόταπα, Π νεναή ἀἱσοενθ ορογιέᾶ!, οὀγγρ]αειό 

εβ οὐ]αήτας, αι πμπφααπι 1π αγΙΙΦ ὀροτίρις νερίαιας;, εκ 

μὴ {ΑἴᾖεΠ Ὁ μάς {ρε ποδὶε αιιἀακ τεθάωχ. Νο νετὸ 

1ρῃς ἁγιῖς ορετῖριι Ρ]εγπιφε οΠεμά]πιας  αἳ αιήσηθ 

Ρἰεπαἀτηῖς ναοιιβ!ΙοΠ6΄ οοἡβέ[ιῖπι Ἰοπιϊπες [απ]ιαιϊ γεβῖεα-- 

ἴον ΓαΐῇΠε. ὨὈιαίιαάε απίεσι ἀῑοίίαμδ, εἰ εαΠι οΙάε αἆ να- 

{ογιπ σαρασϊἰαίεπι͵ [ρεεῖαῖ, 4παπι εἰ Ρἱειμογίοατη Ποπ ΠαΠΕ, 

εἰ εαπι φἀαὲ αἆ ν]νερ, ο άπι νβοιαίῖοιιε Πο ἀϊ[[οϊναιας. 

Λίσαο Ίπεο εδί αάῑς Πποῖρίαϊ ππα επι ρεσής {ρῇς {Π αε- 

διοι15 αππαἀνετίεγε, ππεὰετὶ ρεγᾶ][οαῖ, μα 

ΥΠ. 

Όμαε Γεηπμπίανς ρετ[ρῖοίαπας, ἴπ θα Α[ο]ερίαάας 

τα(ἴοπειη ἰγασίαπάαπα Γω[οιριῖ ὀαλαπαδ, Ἰαπο οετίε ρεινι]-- 

δαίαπι, αποά ραγραπ πι πιεάἸοβαεΠίογαπι Ἠπαπιιοάφαθ 

{απιι]ίαγεαι ΠΡΙ Ἱάπιοζεπι αἴιταµαί, {εὰ Ἱρ[απι Ρεπετεί. Αί 

΄ 
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Εά, Ον. ΙΧ. [491.1 Εά, Βω[. Υ. (912.) 
περὶ τούτου βραχέα μέν τινα 'κάπὶ τῆς τελευτης τοῦ περὶ 

τῶν καθ /πποκράτην στοιχείων, ὥσπερ κἀν τῷ πρώὠτῳ τῶν 

φυσικῶν δυνάμεων. ὕστερον δὲ των ἑταίρων αξιωσάντων 

καὶ ὃι ἑνὸς ὅλου γβάμμαιος, ὃ περὶ τῶν καθαιρόντων 

φαρμάκων δυνάµεοις ἐπιγέγραπται, τιὸν μὲν ὅλον λόγον ὅὁ 

βουλόμενος ἐξ ἐκείνων μανθανέτω, τοῖς ὃ᾽ ὑπὸ Θισσάλου ' 

εἰρημένοις, ἐνταῦθα ἀπανθήσω προσγράψας αὐτὰ κατὰ λέ- 

ξιν, ἀθλητὴν, γὰρ λαμβάνογεες ευέκτην ὃν βούλονταν κατὼ 

ᾳύσιν ἔχοντα, χρήστης τούτῳ τῆς ἵλης ἐν τῷ ᾿σώματό 

ὑποκειμένην καὶ ας, καθ αρτικὸν δίδομεν καὶ δείκνυ- 

µεν τα ἀποκρινόμενα καὶ σφύδρα. διεφβορόσα, εἷτ ἐπιλο- 

γιζύμεθα μηδενὸς ἐνίστασθαι δυναμένου πρὸς τὸ λεγόμένον 

ἐναντιωτικώς. ὣς δὴ ἃ νῦν ἐκκρίνειαε, ὁριμύιατά τὲ καὶ 

διεφθαρµένα, πρὸ μὲν τοῦ καθαρτικοὺ οὐχ ὑπόκειται τοιαδὲ 

τῷ ἀθληιῇ, εὐέκιης γὼρ. ἐεύγχανεν ὤν. Λλείπεται οὖν µη- 

δὲν ἄλλο. ἡμᾶς δύνασθαι λέγειν ἢ ὅτι ὑπὸ τοῦ φαρμάκου 

ἀμφότερα. γίνεται, πρώτον μὲν τὸ τὴν ὕλην µεταβάλλειν 

λε 

η 

ος ἆθ 6’ ραιος αμαεάαπι α ποὺῖ ρτοδϊία Γαπῖ Ἰη Ώπο Ἱ]- 

Ῥτὶ ἆε «εἰεποπίής. Γοουπάιηι Ἡἱρροοταίεπι, αἱ εἰ {π ΡΓΙΠο 

ἆε παϊαγαδις. {αομ]ιαῖρας,. Ῥο[ιέτίας ἀεπιαπα απ]οῖδ ΤΟ- 

βαυἱρμφ, Ιπίερτο μπο Ιργο φαἰ. ἆε Ρυγραπίζι. πιθ(ἶοᾶ-- 

χηθοηίοταπι {οι {α1Όιας {π[ος[ρί15 εΠ. Όσατε αἱ μηΐνοι- 

Γαπι ἀοοϊγίπαπι ἀε[μάεταί εκἠ]λῖ οἀι[σαί, .. Πίο αιἱεπι Γ6-- 

Ῥως α ΤμείΊαἰο. Ρτορο[19 τε[ροµ[ωγι5. [απ 1ρῇ5 αἲ νετρυπι 

αὐ [οἱρίῖδ, .. ἆαπι 4 πε γε]ίπῖ αἰλ]είαπι αεοἰρίϐηιαθ Ῥοπο 

Παδίία Ῥγαεάϊέππι, ααϊ Γεουπάμπι παίαγαπα [ε μαβεαί, Ἰαῖο 

απ]: Ῥοπο Πγπιοφιθ ᾖπ ΟΟΥΡΟΓΘ πηαϊεγ]απι αἀεί[ε [αρροπὶ- 

1116, ΡΙΥΡάΠ5 πιεΙοαπιθηίπα οχμίρεπηας εἰ ᾳ149 ΕΧΟΕΓΗΜΗ” 

ίας ϱα αἀπιοήππι ε[ε οοττηρία ο[ιεπάΙπαβδ; ΠΙΟΧ ΝΕΓΟ σο]-- 

Ἡρίπιας, (πα Ἰὶδ Πειπο γεραδηατε αμεαί αἀνετί[ας 1ά 

:αιοά οοπἰτατίε ἀῑοισ, οάε πμπο εἰ αοοεγγῖπια εἰ ΟΟ0Γ-- 

γαρία εκοέτΏΙΠ{ΗΣ εᾶ απίο ΡΙΥΡΔΠ5 ππειοαιπεπίαΠι. αἴλι-- 

Ἰείαε πη]ηῖπια ἰα]ία {α0]1οἱ οοπ/[αεν]{ῖε, Ῥοπο Παιίάεπι εταί 

Ἰαρίία, Ἠεμποσίατ ἐβίίας ΠΠ]. πος αΠΠΓΠΙΩΓΘ Ρο[ε «παπα 

η αμθ ᾱ ριχραπίθ πιεζἰοππιεηίο ρὶραί; ΡΣΙΠΙΗΙ εμΙΠα ΄ 
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εἰς διαφθορὰν, δεύτερον δὲ καὶ. ἀποκρίνεσθαι, είτε ὃν ἔμετ 

τον εἴη είτε. διὰ γαστρός, αὕτη μὲν ἡᾖ τοῦ Θεσσαλοῦ ῥή- 

σις' ἀποίσαιε δὲ, καὶ, πρὸς ἡμῶν ἐν. µέρευ ὡς τὸ καθαί- 

ρεσθαι πάντας χυμοὺς τὸν εὐέκιην «οὐ μᾶλλόν τι τοῦ γεν- 
νᾶσθαι νῖν. ἐστι ' δἠλωτικὸν ἢἡ τοῦ περιέχεσθαυ πρὀσθεν. 

µαιήν οὖν εἴρηκὲ μηδ ἑτίραν γε τῶν αἱρέσέων, µήτ ἄνα- 

τρέπων ἐξ ἀνάγκης' µήτε κατασκευάζων.. εἐ δὲ τῶν ὑπα- 

όντων τι͵,τὴν γαστέρα διδοῖεν, αλλ οὐ φαρμακῶδές γε τοῦτό 

ἐστιν αὐτοῖς, οὐδ᾽ ᾧδπερ ἀναίσχυντος Θεροίεης δίόομεν 

λέγειν καὶ δείκνυμξν,.μὴτὲ δοὺς αὐτὸς ἢ . δείξας πώποτε, 

μηδ. ἄλλου δόντος ἢ δείξαντοςο Ὀεασάμενος. οὐ μὴν ἡμεῖο 
γε τοιοῦτου τολμώντες «λέγειν ἡἢ γράφειν ἃ μὴ πράτιοµεν,. 

αλλὰ τοῖς ἔργαις, αὐιοῖς. πῳότερον: ἀποδεικνύντες τάληύὲς, 

τηνικαῦτα τὴν. αμφ᾽ «αυτα τέχνην. ἐξηγοίμεθα, ἅπερ ἐστὶν. 

ἀκρῖσαι πών ἐκ τῆς αγέλης τοῦ Θεσσαλοῦ, πόσους μὲν ὧδε- 

θῥικοὺς ὑδραγωχῷ. φαρμάκῳ. καθήρας : αὐτίχα. τὴν γασιέρα 

πρυσεσταλµένην  ἀπέφηνα, πύσους ἐκτέριῶντας χολαγωγῷ 

πιαίεγῖαπαι ἀπ οοτγυρίΙοπαπι ρεγποπίατ], εγπω οἰ]απη Τρίαπι, 

εχοεγηϊ [νο [ητίμπι τομμία. [νο ῬεΓ αἶναπι ἀε]εοίΙομ1ρι18. 

15 αι] οπα Τ]ε[Γα]ῖ τοκίι ει, ἍΎεταπι α πορί Πρῖ]αἰΐπι 

αμάἰν1 [1 Ργοίρεγο ναἱεπΙΙ οπΊποϱς ἨΙΠΊΟΓΕΡ ρυτραγί 14 Ἠποιι 

πιβρίς απο; ἴμῃο. 6επεγεηίαχ ἀεοίατατε, αἴιαπι ᾳαοά απίεα 

οομπδγεΠ ΙΤ... Επι[ίτα Πρίίασ Ἰαεο Ῥτοϊπ]αί, αυ1ρας ποι-- 

γαπι Γεοίαπα πεσε[Ταγίο ονετίαϊ απί αἀβτιαϊ, Οιοά. { αμα 

αἰνυπι. {αράποεη8 ἀεάεντῖίε, ποπ {απο 1ρί8 ε[Ι πιεΙσεαπιε-- 

ἰοίαπ. Αἴ πο Φα 1οπιᾶ πιο 1 τη Ιπνετεομηάας Τμεχβίος 

εχμΙρεπιης, Ἰπαμῇξ, οι ἀεπιομ[χαπιαδ απ πα 1Ρ[Ε6 ΠΗ-- 

α παπι ἀεάετῖί γεὶ οΏομάεΓῖέ, Πθημε. εχλ]ρεπίεπι απ αμ, 

ο[ιεπὰ εΠ{ 6η νἰἀοχίτ. Χο απίεπι  Ργο[εοίο ἴαιεν ἨοΟΠ [μ- 

Πη5, οἱ 4148 ΠΟΠ [αοἱπαδ εα ἀϊσενε αιί [οτίροτο αιιάεᾶ-' 

πημθ, ΄ Ίπιο 1ρῇ5 ορογίµᾳς, αδί Ρτίαςδ γεγαπι ο[ιεπάετίπας,. 

απο, 19. Τρ[5 αγίειι εκρ]ςσπΙΣ5φ. 4παθ Ιοεί. εκ 1 αμά]χο 

ααϊ ἆε Τμε[αΙΙ ατερε [απί, Οιποᾷ επίπα Ἠγάτορίοοφ ο[ίεΠ- 

ἀππιθ,  πιεζΙοαπιεηίο αθμα5. εἀπρεπίε ρατραίοδ, ααῖριις 

«ἀἨϊοο  νεβίεν 4ειΙμι 2. Οιοί Ιςίετο Ἰαμοχαπίε», οαπῖρας 

6ΑΙΕΝΟ6 ΤοΊ. ΧΥΙΙΙ, Τ 
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παραχρῆμα τὸν ἵκτερον ἐασάμην. αλλ οὐδὲ τούτων οὐδὲν 
οὐδ᾽ ἄλλο τοιοῦτον ᾿/ουλιανὸς ἐθεάσατο, διὰ τῶν αθλητών, 

σησὶ, δίδωµι καθαρτικὸν καὶ δεἰκνυμι. ακύλουθον μὲν γὰρ 
δηλαδὴ τῷ τὀσαύτης ἐμπληξίας μεστῷ καθαίρειν μὲν τοὺφ 

εὐχύμους ἀθλητας, μὴ καθαίρειν δὲ μήθ᾽ ὑδεριώντας μή τὰ 
μελαγχολώντας, μήτε τὸν καλούμενον ἐλέφαντα νοσοῦντα, 

μήτε καρκίνῳ Ἀάμνοντα, μῇθ᾽ ὑπὸ φαγεδαίνης ἢ ἐρυσιπέλα- 

τος ἐνοχλούμενον, τινος ἄλλου κακοχύμου νοδήµατος. 
[995 ] ἅλις ἤδ µοι καὶ τυύτων αὐτοῦ τῶν λήρων. εἰ γὰρ 
ἅπαντα λέγειν ὧν ἐστιν ἄξιος ἀκούειν ᾽/ουλιανὸς ἐπιχειρή- 
σειέ τις, οὐ μιᾶς ἢ δυοῖν ἀλλὰ παμπόλλων αὐτῷ χθεία. 

βίβλων ἐστίν, ἀλλ ἀκούσωμεν οὖν αὐιοῦ τι τῶν ἐφιξῆς 

ὡδί πως γράφοντος, ἄλλο δή φηµι ἰσχυρότατον ὃ μᾶλλον 
ὁρῶντας σωφρονίζεσθαυ ἐχρῆν καὶ μὴ πάνια τῆς µέλαίνης 
χολῆς ἄγειν. ὅτι δὴ χολῆς ὑπεῖναι δοξαξομένης φλεγμαγω- 

7ὸν δίδοµεν, καὶ χολὴ μὲν ἀποκρίνεται, φλέγμα δὲ οὐκ, ἢ 
φλέγματος ὑπονοουμένου φλεγμαγωγὸν, καὶ φλέγμα μὲν οὐκ 

ἀαίο οἸιοίασορο α παπι Ῥτίπιππα [απ]αίεπι γε[Παίπιαν. Ὑε- 

τυπ πεφαα Ἠοταπι αήάφααπι πεφπε Ἰα]αθαισάϊ αιά ππ-- 

αµαπα η [ρεαῖέ ῥααπας,  Απ]ειῖς Ρρυήραης, Ἰπααῖε, εκ]]βεο' 

πιεθ[οαπιεπίυπι εἴ οβεπάο. Όοπ[ίεμεῃό εΗ]πι εβ νἰἀε[ῖοείι 

εμπΙ ἰαπία {εππεγ]αίε 1ήχρετθ, υἲ αἰμ]εία Ργορί ἀοπαῖοῦ 

Ἡαπιογίρης Ῥυνρεῖί, ος απίεπί Ἰγάτορε Ἰαμοταβίεν, Πεφαε 

αἶγα Ῥ1]ε γεχαΐοδ, πεφιθ εΙερμαμίε ΠΙΟΓΡΟ νοσβίο 8ερτο- 

ἰαπίεβ, ΠΕΙθ ΟΔΠΟΥΟ Ιαβοχαπίες, πεφιε βμαβεᾶδέμα αι 
εγγβρε]αίο αυί ὶο α ρτανί Ἠιπιοτίρις οτίο αΠεοία όοπ- 
Πιοίαίοθ. Ίααι πλ ἄε ΐς {ρβας πηρῖς [α1. Ναι ῇ αφ 
οπιηίᾶ φπαε αιάἰτα ππεγείέασ παπα εχρ]ίσατο νε]Πῖί, Ἠαῖο 

ἨΟἨΠ ΠΠΟ απί αἰίετο, Γεά ΄ ρεγωιι]15 ΠἨδρτί ορια εΠ. ΎὙε- 

τηπῃ ἴαππειπ Ἱρ[απι απάϊατηὰς Έα ἆ4ε το ἀείποερ6 Ἠμπο 1 

πιοάυπηα [ογ]ραί. ΑΠάά [απε γαλ Πππιπα αἴετο, ααοά αιὶ 

οοη/[ρ]εἴαπί, εοθ τεβρἰίοετε οροτίεῦαί, Ἠθ(ιε ΟΠΙΠΙΠΟ 48 

ατα Ὀϊ]ε ασ. Οαῖα ααμ1 [αβε[ε Ες, ονεάΊξα, εἸιο]ασο- 

ξυπι ἆδπιας αο ἔαπο Ρἱ]16 πο ρἰμ]ία εχοεγηϊίασ ααί οὐ μπα 

Ρἰω]ία ε[ἴε οοπ]οῖίως, Ῥ]Ιεραιαβοραα εχΒίρεπιμδ, πεφαθ΄ 
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ἀποκρίνεται, χολὴ δὲ ἐπ᾽ ἀμφοῖν, ὑδραγωγὸν δίδοµεν καὶ 
τόδε οὔτε ὕδωρ φανήσεεαι τὸ φερόµενον, πάντων μάλιστα 
παραδοξότατον, ἑδρωπικών σἀαφῶς ' ὕδατος παρακειμµένου, 

ἀπύκρισις γένοιτ ἂν, Χχολῇ μὲν διὰ χολαγωγοῦ, φλέγματυ 
δὲ διὰ φλεγμαγαγωγοῦ. αὕτη μὲν ἢ ῥῆσιρ' ἄξιον δὲ αὐιοῦ 

ἄγασθαυ πρῶτον μὲν τὸ κατὰ τὴν αρχῆν εἰρημένον ὡς 
χρῆν μὴ πάντα τῆς µελαίνης χολῆς ἄγειν. μἐλαγχολώνεας 

γὰρ ἡμᾶς δηλονότι λέγει τοὺς  ἐπαινοῦντας “{πποκρατήν. 
ἄλλ᾽ οὗτός γε ὁ χαριεντισβὸς ἑεέροις μᾶλλον ἔπρεπὲν, ὕσοι 
δογματίζουσιν ὑπὸ μελαίνηό χὐλῆς ἐνοχλεῖσθαι τοὺς µέλαγ- 

γολώντας. ᾿/ουλιανὸς δὲ ὁμοεότατός ἐδτι τῷ καιὰ τὸν «4ἲ- 

σώπου λόγον ὄνῳ, ὃς Θεασάμενος ἓν τῶν /Μελιταίων κυνί- 

διον ᾿4ριστοσίτῳ δεσπότη ᾿σὺγκατακείμενὸν, ἀλλόμενόν τὰ 
περὶ αὐιὸν καὶ σπιρτῶν καὶ σεῖον τὴν οὐρὼν, καὶ τι καὶ 
φώνημα τερπνὸν ὑποφθεγ]όμενον, ἐψ οἷς ἥδοντὸ τὲ καὶ 

κατεφίλουν αὐτὸ πάντες οἱ σὐνδειπνοι, ἀηδὲν µελλήσας ἀλλ 

εὐθὺς ἀναπηδήσας ἐπὶ τὴν κλίνην ὀγκάταυ καὶ κατ αὐτὸν 

εἰλεῖτο, σείων τὴν οὐράν. αἀλλὼ τούτω παραπλησίως ὢν 

Ρἰ(έμ]ία απἰάεπι εκοεγπ]ίας, Γεά εκ αἰτοπε ΡΙ]6 ἀε]ιεοῖίαν, 

Ἡγάτορϊείθ Ἰγάναρορυπα ἆαπιμθ, πεφιθ ἰαΠ6Π ᾳαοά εἀιεῖ- 

ἕωτ, 1 ε[ε αφιαΠι αρραγαετίέ, φαοά Ῥταείε ΟΠΙΤΗΙ 

ορίπίοπθπαι Πιαχίπιε ἀποίίας, απππι ἀεουπιρεπί]ς Ἰιγἀτορί- 

οοΓΙΙΠΙ αθπαθ ἐχοτείἰο Πογεί, [οιί 5 οἰο]αδαρο εἴ Ρί- 

ἐπ]ίαθ ΡΙΙορπιασοβο 6ΧοθιΠΙγ, Αίάιε 15 ἰθχίμς ε[.. Ὑς- 

χάπι αὐα]γα[Ιοπθ ἀἴδπι εΠβ φποᾶ ραπ Ῥες [ία αἩ 

εο Ριοπιποϊαίμπα ε[, ἠοπ ορογίετε αὖ αἴτα Ρἱ[ο αρῖ. ΄ Νος 

εμίπι αἳ αίγα Ρἱ16 ρετοῖίο5 νἰἀεἰίοεί αρρε]]αί απϊ ΗΙρρο- 

ογαίεπι Ἰαιάαπιᾶς, ΄Αἲ Γαἱες 11 αἰ]ος πιαρῖς ἀεοεραπί 1 

π[απ]εηίες αξ΄ ἄίγα ΡίΙα νεχατῖ βαἰήιηῖ,  Ῥοχο {α]Ιαπιας 

απο εκ Αε[ορὶ {αδιιῖ βπι]ήπιας εβ, ααἱ πππι ομ(εἰ [αμ 

ἁπίαϊίας Μείθη [επι επ ΑπιβοΠίιο ἀοπήπο ἀεομραπ{είι ο) Γ-- 

οππι(πε Ἱρ[ίαπι [αἱίαπίεπι ασ Ια[οἰνίεπίθια εἲ οααἆαια οοπι- 

πΙΟΥΕΠΙΕΠΙ αο εἰϊαπι νοσιι]απι αααπάαπι Ἱαομαπόααπι επ]Γ{εΠ-- 

ἴεια, οαυ{ραθ σοηψῖνας οὐ]εοίαραπίασ, αἱ δὲ 1ρ[απι ΟΠΊΠΕΒ 

ο[οα]αναπίας, πλ] Πιοταίας Παιίπα  1ρ[ο ἵπ Πεοίπαι ρτοίῖ- 

Ιαῖε εἰ οἵτοα απ χαάςτθ ἂό πιοία ἑααᾷα Γα[ίατο οοερίΓ, 

απ ἃ 
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᾿/[ουλιανὸς ἐπισκήπεεό χαριεντιζόµενος εἰς μἐλαγχολίαν ἡμᾶςν 

ἣν αὐτός φησιν ὑπὸ µελαίνης /έγνεσθαι χολῆς. κατέλειπε 

τοίνυν ἡμᾶς ἐπί σοι λέγειν τὴν µέλαιναν, ὃς οὐδὲ τῶν ἰα- 

τρικών παιδαρίων ἀμείνων ὑπάρχων τὴν τέχνην ἐπιτιμᾷς 

«Ιπποκράτους. τίς ταίτης μείζων μελαγχολία: τίς ἀπαιδευ- 

σἰα φανἑρωτέρα; τὶς τόλμη προπετεστέρα; καθ ἡμῶν, {ου- 

λιανὲν χαριεντίζη τοιαῦτα καὶ συνάπτεις αὐτα λόγοι ἁμαθέ- 

ἴσιν, ὡς ἂν μὴ παῖδα λαθεῖν αὐτῶν τὴν. ἀτοπίαν. “{ππο- 

κράτους γὰρ εἰρηκύτος οὔθ᾽ ἡλικίαν οὔθ᾽ ὧραν ἔτους 

οὔθ ὅλως οὐδένα καιρὸν εὑρεθῆναι δύνασθαι, καθ ὃν 

ἀπόλλυταί τις ἐκ τοῦ σώματος ἡμῶν χυµὸς, ὃν αὐτὸς αεί 

φησιν ὑπάρχειν, αἵμακρς δηλονότε καὶ φλέγμα- (534) τος 

καὶ ᾽χολῶν διττών. ἅπαντας μὲν γὰρ εἶναι διὰ παντὸς, αὐ- 

ἕάνεσθαι ὃ᾽ ἄλλον ἐν ἄλλη κράσει καὶ φύσει σώματος, ἡλι- 

κία τὲ καὶ ὥρᾳ καὶ χώρᾳ καὶ νοσήµατι νοµέρειο καταβάλλὀ- 

σθαι τὸν λόγον, εἰ τῷ φολῶνεε φλέγματος ἀγωγὸν δοῦείη 

φάρμακον, τουτὶ μὲν κενούµενον φαίνοιτοι χολὴ δὲ οὐ κὲ- 

Κυπι Ἠπ]ο οοπ [πι ]]6 ε[Ι ]α]απας, απ π[απίας πο ]οσο[ε 

ἀπβπισ]αί, οααπα 1ρ[ε αἲῖ αὖ αἰτα Ῥΐο οοποϊατὶ ΜΙα 

ἀσίίαν πο ΗΡί αίταπι Ρί]οπι εκρτοῦτατε, αἱ Ύπ πα πεφιθ 

πηεᾷίσοοτιπι ραθχῖς Ργαε[ίες, Ηἱρροογαίῖ. αγίεΙῃ ΙΠιργοβαθ. 

Όιαε Ίας πια]ου πιεἰαπομο]ία.  Όμαρ πιαπ][εβίος ἀπιρεγί- 

εἶα3. Όμας ΡεΙμ]απ!1οῦ αιάαοίαὁ ΗΙ9 πο ]οου[ε Ιποε[]], 

1η]απα, αἱ εα Ἱπάοοί] ταΙοπ]θμδ οοπο]]ίαδ, υί εοτΠα 

3 [αγάίας πο Ρπεγαπη οιι]ἆεπι Ἰαΐεαί. Όαμπα επ]πι ΗΙρρο- 

οταίες ρτοπποϊαγεχί π]]απι αεἰαίεπι, π]]απ απηΙ ίοπι-- 

Ρε[αίεια πιυ]]απ]αίιε οπιΠ]πο ἵεπιρας Ιηνεηήγί ΡοΙἴε, 1π φιιο 

εχ Ποβτο οοχροτε Ἡππποταπι αἁ]ημῖς Ῥτοτ[ας αρο]εαία, 

ᾳιος {ρ[ᾳ αἲί [επιρεν εχί[ετε, [απραίπεπι [ο]οεί Ριμα]-- 

απ εἰ Ῥΐ]επι ἀαρ]ίοεπι, Όπιπες Πᾳἱἆειη οπιηίβιις 1με[[α 

εεπ{εί, [εᾷ αι 1Π ο οογροΓίδ {επιρεγαπιεπίο 4ο πα” 

έμγα, 1π ἁαημο αεἰαίο εί απηὶ ἱεπρε[ίαίο αἱ τερίοπο. οί 

ΠΠΟΥΡο Ἰποχοπιοπίμπι Γα[ορεταε..  1ρβαδ Γεπίεπίίαιη ἴε, ἀο- 

πηογί Ῥηίας, { Εἱ]ο[ο παρά ἰοαηεμίπα ραπ ἆποθης 

ἀεάει]δ, Ἠαεεφιο ναοιθν] νΙάεαίυς, Ἠ116 νεο πο Υ8οµε- 
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φοῦταυ, ης τοίνυν ἡμῖν τοῦτο φαίνεται 7εγνόμενον, μηδ 

3 

ἐκκενοῦν τὸ φάρµακον ἀεὶ τὸν οἰκεῖον ἑαυτῷ χυµόν. ἆρ 

οὖν ἐναργώς ἐδόκει ψευδὲς εἶναι τὸ “Ιπποκράτους δόγμα » 

εἰ γὰρ ὁμοτίμως μὲν ἅπαντας ἕλκει τοὺς χυμοὺς ἕκαστον 
- , ” 3 3 3 ο 

τῶν καθαιρόντων, αλλοιοῦν ὃ᾽ εἰς µίαν ἰδέαν αὐτοὺς, 3ν 
τα ο δει 
πέφυκεν, οὐδὲν διοίσει τοῦ φλεβοτομεῖν τὸ καθαίἰρειν. αλλ 

3”, ” υπ) ” ε“ ” ” πι - 

είπερ τοῦτο οὕτως ἔχει, ῥᾷστον Ίδη τῇ πείρᾳ κρῖναι το 
΄ . 3 ’ 3 ΄ 3, 

δόγμα καὶ δυοῖν ἀνθρωπων αἀσκίτην ὕδερον ἐχόντων ἴσον 
η , 4 ” ” ’ ... 3 « ) 

τὸ μέγεθος, ἐπὶ τῇ του σωµατος ἕξευ τὲ καὶ ΏἨλικίᾳ παρα- 
. ο” - ” ες ” 

πλησίως διακειµένων, τῷ μὲν ἑτέρῳ δοῦναι τῶν ὑδραγωγῶν 

τι φάρµα- [3593] κον, τοῦ ὃδ᾽ ἑτέρου τεμεῖν τὴν φλέβα, 
” ’ Π η) 3 3 ” 3 ιά ῃ ι] 

.. Δάπειτα Φεάσασθαι τίς μὲν ἐξ αὐτῶν ὠφελειται, τίς δὲ 

βλάπτεται. δίκαιον μὲν ἦν ἴσον ἑκατέρῳ ποιήσασθαι τὸ 
πλῆθος τῆς κενώσέεως, τοσαύτας κοτύλας ἐκχέοντας τοῦ 

αἵματος, ὅσας τοῦ κενωθέντος, ὡς οὗτοι νοµίζουσιν ὕδατος 

ὑπὸ τοῦ καθαρτικοῦ φαρμάκου. κἄν τοῦτο συγχωρήσωµεν ̓  
αὐτοῖς καὶ τοῦ μὲν ἑτέρου διὰ τῆς καθάρσεως κενώσομέν 

κοτῖλας ὕδατος, εἰ τύχου εξ, του ὃ ἑτέρου διὰ τῆς φλὲ- 

ἔμγ.  Αδε νετο Ἰοο Ἱία Πετῖ εἴἶαπι ποΡῖς νἱἀεαίατ, πειΙθ 

πποᾷἱοβιπεηίαπι {απιλίατεπα ΠΕΡΙ Ἠάπιογεπα Γεπρος Υαεύδτ6, 

Χιπ ἀρίίας {α]ζαπι ο[ε νἰἀερίίας Ηἱρροσταιῖς ἀθοτειιη ὁ 

Φἵ Ώδι(αθ Ῥυτραπί]απα Πειοαπιεπίοταπα πηπαπιαποάφαθ 

ΟΠΗΠΕες αεηπα]ῖεχ Ἠπάπιοτες αἴίτα]αῖ αἴααε 1π᾽ ππαπι οπαπι 

Ἰαδεί Ἰάεαπι Ἱρ[ο Ἱππηπίει, πΙ]] ἀῑΠετί γεπαπι ΡροΏαδ 

{εσαχο παπι ριγραΓ8, Αἲ Π Ίου Πα Γε Ἰαθεαί, Ίαπι {α- 

εἴ]ε ενΙῖ εχρετίεπ!ῖα τά ἀεογείωπι ἀἡ]ιάίσατο ἀποῦιο Ἰοιηὶ-- 

πη]ρις Ρτοροβ!16 οἱ α[οίίεαι Ἠγάεταπι ἸαβρεαΠε αεηιια[επι 

ππαρηίπά]πε;, βπίηαο εοτροτῖς Παβία εἲἴ αεἰαίο {πω]]ε», 

αεί ααϊάεπι αποά απαπι εἀασαῖ πιεἰοαπιεηίἁπι εχµῖροα- 

Τσ, αἰτετὶ νετο [εσείαχ γεπα, ἀείπάε Ιπ[ροϊαίας, φπίθ ϱο- 

ταση Ἰανείήτ εἰ οιῖς Ἰαεάαίατ. Αεηιπι [απο εἰἴἶασι ΓΠί 

πἰχῖηπα ραγεπι Υαεια[Ιοπῖς οορίαπα ε[]οί, ἰοῖ πἰπηίταπι εἰται 

Γαηρι]πῖ, απο, αἲ 1ρᾷ εχἰ[ϊπιαπί, αφιαθ α Ῥιτραπίο 

πιεάἰσαπιεπῖο εγαοιαίαε Ἠεπιηα». Ἡοσφιε εἰίαπι 1ρ[6 οοη- 

οεδἴπιης εἲ Ἱπ αἰίετο ῬρεΓ ΡιραίΙοπεπι αι Ἰθεπηίηας 

νετρΙ ρτα[ῖα ααἰπάςοίπα, 1 αἰίετο Ῥετ ΡΙ]εβοίοπιίαπι ἀιῑα5 
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βοτομίας δύο µύνας ἐπίδωμεν ὕστις μὲν αὐτῶν ἐσᾳάγη. τὸ 
}ὼρ ἂν ἄλλο τις εἴποι περὶ τοῦ φλεβοτομηθέντος υδερινά 
τος) ὕστις ὃ᾽ ὤνηται τὰ μέγιστα. τί, λέγομεν, ὦ οὗτος 
άρα ἴσως ἢ παραπλησίως ὁ νῦν εἰρημένος ἔλεγχος ὕσῳ µι- 
κρὸν ἔμπροσῦεν ἐγχειρήσας, καθαρεικὸν χολῆρν φησὶ, διδό-- 
σῦω τινὶ τῶν ὑδεριόνεων, κενώσει μὲν, ὦ οὗτος, καὶ τουτὶ 
χολὴν, αλλ ὀλίγην τε καὶ σὺν οὐδενὶ χρηστῷ' καθαρτικὸν. 
ὑδατωδους ἰχῶρος διδόσθω τῷ χολῶνιε, κἐνώσει μὲν ὑδα- 
τώδες, αλλ ὀλίγον τε καὶ μετὰ βλάβης. πάλιν οὖν διδό- 
σθω τὸ μὲν ὑδραγωγὸν τῷ τὸν ἀσκίτην νοσοῦνιε, τὸ δὲ 
χολαγωγὸν τῷ τὸν ἔκεέρο», καὶ πολὺ κενωθήσεται τῶν ἂν-- 
Φρώπων ἑκάτερος καὶ σὺν ὠφελείᾳ µεγάλη. ταῦτα εἰ μὲν 
οὐδέπω ἀνέγνω γεγθαμμένα παρά τινι τῶν ζατρων ὁ /ου- 
λιανὸς, ΘΒαυμάζω τὴν φιλοπονίαν τανδρὀς. ἀναγνοὺς ὁ” εἰ 
ἐτόλμησε γθάφειν ἄμρρ βοψεν, ἄξιον ἄγασθαι τὴν σύνεσιν 
αὐτοῦ. νομίδω μὲ. ἐγὼ νῦν αἀκούσασι τῶν εἰφημένων ὄρν 
τήσειν αὐιῶν τὰ ὧτα. ᾿Ιουλιανὸρ ὃ᾽ ἐν οἷς ἔγραψε περὶ 

[ο]ας, νἱἆθαπιας ααῖφ εοταπι Ἱασι]αίας {ι, Οιπίᾷ επῖπι 
α]ιαά ἆε ]γἀτορῖοο οι γεμα .[εοία Πί αἰϊμαῖο ἀἰχετίιὉ 
Ομ16 νετο παχίπιε αχί]1πι οοπ[εαασίας {μετ εις ία 
αι]ά ἀῑοῖς Ίππο Εδί εβ εἰεπομις ρατ αι Ἱμίο πι] 
Ὠμπο Δ]]αί1ς, ο μα ραυ]ο απίε ἱτασίαῦας ὃ Εάιοίογίασα, 
1πηιξ, Τί πιεάἰσαπιεπίωπι οι]ᾳαπι Ἰγάτορε Ἰαβοταπίῖ 
εχμρεαίχ, Ίου φαἶάεπι, ο Ῥοπο νυίς, Ῥίΐ]επι νασιᾶνετῖε, 
νετ πιοάίοαα ημ]]οφαε επιο]απιθπίο, Ῥιγραπφ 8ηποί[απι 
Γεγιπι πιεάισβπιθηίαπι ῬΙ]1οΓο ἀείατ, αφιο[απι Ἠάπιογεπι 
γαοπαβΙῖ, [εᾷ εἰ ραπουπα εἴ ουπι αεβοπο, Βαγί[απι ἰρίας 
Ἱγάταβοσαπα εχµἰρεαίαχ α[εἰις Ἰαυοταπεῖ, «εἰιο]ασοσιπι νετο 
Ἰοίετο ]αοεπίῖ Αερτοίμς Πίετᾳαθ οορίο[ε γαοιαβίίαγ πιασΏᾶ 
οιπι Ηλαίε, Ἠαεο Π αραιά, πεπάαπι πιεάίοαπα [Γογὶρία 
ποπά σπα ο αΠαημς Ἰεσογίε, εἴἶαπι αἀπιίγου γἱγὶ ἀιρεηίίαπι, 
9 νετο Ἰερεγῖί εἰ απαο 1]Ιε πιαπἆατε τετὶ αι [ς {μεχσξ, 
Ραχ ε[ὶ 1ρβμς Ρτιάεη[ίαπι αἀπι]γαίίοπς ΡΓο[εαιΠ. Ερο επῖπι 
αμ ᾳἩ4ε Ίαπι ΡΓο]αία Γαπί αια[ου]ίαταπέ, Θοτπι απγοθθ 
ο[επαϊ ατΏίίχοτ. «φαίαπιθ ΕπίθΠι ἵπ αμίραθ ἆθ 1ρῇΠ5 [οεἱριε 
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αὐτῶν ἡγεῖεαυ μελαγχολᾷν ἡμᾶφ. ἀποκρίνασδαυ τοιγαροῦν 

ἀναμνησθεὶς τῶν φιλοσόφων οὖς ἐπήνεσε, παρὼ τίνος αὐ- 

τῶν ἔμαθε νύόμον ἀποδείξεως τοιοῦτον, οἵω φαίνξται κεχρΗ- 

µένοο. εἰ γὰρ ἐπεφύκει, φησὶν τὸ χολαγωγὸν φάρμακον ἐκ- 

καθαίρειν τοῦ ζώου τὴν χολὴνι οὐκ αὐτὴν γεννᾷν, οὐκ ἂν 

ἐκενοῦντο χολὴν τοῖς φλεγματώδεσι. θαυμαστή γε ἡ τοῦ 

ἀκολούθου γνώσις' ὦ τῆς μεγάλης διαλεκτικῆς τοῦ σοφιστοῦ. 

τί συνειὸν οὕτω Χρίσιππος ἢ ριστοτέλης ἢ Πλάτων εἴ- 

πεν; οἵ γε, εἰ περὶ τούτων αὐτῶν ἐπισκέψασθαιυ προὐτάῦ η, 

τὸ μηδὲ ὕλως περιέχεσθαι κατὼ τὸ σώμα χολὴν πάντες 

ἂν ἔφασαν ἔπεσθαι τὸ μηδ᾽ ὅλως ὑπὸ τῶν χολαγωγῶν ἐκ- 

κενοῦσθαι, τὸ ὃ᾽ ὀλίγον περιέχεσθαι, τὸ τὴν ἑλκομένην 

ὑπ αὐτῶν ὀλίγην ὑπάρχειν ὥσπερ γε εἰ πολὺ περιέχοιτο, 

πολλὴν εἶναι τὴν ἑλκομένην. ἆλλ᾽ ᾽Ιουλιανὸς ὁ τῆς καινῆς 

διαλεκιικῆς σοφιστὴς ἀξιοῖ μηδ᾽ ὅλως ἔπεσθαν χολὴν τοῖς 

χολαγωγοῖς, ὅταν ὀλίγη ποῦ᾽ ὑπάρχη κατὼ τὸ ξώον. εἶθ᾽ 

ἡμᾶς μὲν λέγει μελαγχολώνιας. τοὺο ὑδραγωγὸν διδόντας 

πο Ἱπ[απίγο Ῥιΐαί, Οιιαργορίες {Π εοταπι Ύ4ποςθ Ἰαάαν]ί, - 

ΡΙή]ο[ορ]οσαπῃ ππεπι πετ, τε[ροµάεαῖ, α 4ποΠ8ΗΙ 1ρ[ογαπα 

Ἠ]αφπιοάί ἀρπιοπβγα(]οπῖς 1εβεπι ἀἰδϊοεχίε, Ύπα [ας ε[Τα 

Ρτο(ἵας. 9Ι παπιᾳιε πααγᾶπα Ραγραπάϊ Ῥΐ]επι οκ απίπια] 

οἱοαροβιπι πιεάἰοαππεπία μαβετεῖ, ΠΙΙΗΊΠΙΕ Ν6Το 1ρίαπι 

Ῥτουτεανεί, ΠΟΠ [416 α Ρ)]{ο[ῖς Ρ]ὴ]16 ναοπατείας, Ἠδεο 

πηἰχαηάα ει οοπ[εφαεπ/ῖς οορηῖο. Ὁ ΡΓαΕΟΙΓΔΗΙ λα] 18 

Γορμίβαο ἀἰαιεοιῖοαπι! Οιίά Ιία εἰγοππι[ογρίαπι ΟΥ Ηρ- 

Ρις αιἲ Απιβοίειεν απϊ Ῥ]αΐο ΡτοίπΗεῖ Οἱ Π ἆε 18 

{ρῇς µαεο ε[Γεί πβήπία 1 [αι Πο, π]]απη ν]άε]]οεί ΡΤοΙ- 

[19 Ὀΐ]επι ἵΠ οΟΓΡοΓθ οοηἡποτὶ, ΟΠ1Π68 αί]ᾳαε ἀϊοστεπί α 

οἰο]αρορθῖς πἰμί] Ρτου[ας ευδοιατί, Φἱ νετο Ῥραμσα Ρ]]15 

εοπἰ{πθαίας, Ίαπο 9ποφπε ρτοβίεγεπίας Ῥαπσᾶπα 4149 8ὓ 

μΐς αἰιγαἰαίως εκίβετε, απεππαάπιοάμπι εἰἶααι [ οορῖοία 

οοπ[ϊπεαίμΓ, οορίο[αιη 4ποφιπο ε[ζο αιιαε ἰναλαῖατ. γεγιπι 

Ἰω]ίαπις ποναθ ἀἰα]εοίίοαε [ορΗί[α οεη[εε, Ῥϊ]επι ποπ οπι”- 

Πο οἩο]αροβα Γεηαί 4 ππῃ πποάίσα 1Η απιπια]ϊς ΟΟΓΡΟΥΘ 

εκ[ιιεχῖε. ὨὈεϊπάο πο απίάεπι αιιί Ἰγάχαβοβαπι πιεὰἰοᾶ-- 
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Φαρμαχκον ποῖς ὑδεριώσιν. ἑαυτὸν δὲ: σωφρονεῖν, οὗ τοῖς 

ὀύγμασιν ἔπεται φλεβοτομεῖν αὐτούς. ὁμοιότατον δὲ τούτοίᾳ 
αὐτοῦ τοῖς λύγοις ἐσεὶ καὶ τὸ διὰ τῶν ἐχομένων εἰρημένων 

ἓν τῇδε τῇ ῥήσει τὸ τε γίγνεσθαι ἐπὶ τὸ πλεῖσιον ἐιαλλὰξ 
ἐπίτασις τε καὶ ἄνεσις, ὑγεία αἀδιόριατος ὁμοιούμενός τις, 
ὡς πρὸς ἡμῶν κατα πᾶν συνεχείας, ἓν τῷ: σπανίως ὀλιγάκις 

τὲ φαινοµένῳ. ἐν τούτοις ᾿Ιουλιανὸς: καταβάλλει τὴν ὀύξαν 

τῶν οἰομένων αξὶ σωματικᾶς εἶναι τὰς καιασκευὼς τῶν πας 
Φών, ταῦτα ὡς μαρτυροῦντα, }ράφόνεας ἐπιτάσεις καὶ τὰς 

ἀγέσεις τῶν νοσήµατων, ΄οἰόμενος συμφωνεῖν. μὲν τῇ .δύξη 
τῶν μεδοδικών, ἐνανειοῦσθαι δὲ τῇ τοῦ παλαιοῦ.  καἰτου 

παὐτὸ τὸ ἐναντιώτατον εὕροις ἄν. αἲ μὲν γὰρ τοῖς στερεοῖς 
ποῦ ζώου [994] .µέρεσε διαθέσεις ἐσεηριγμέναι τ εἰσὶ καὶ 

μόνιμοι, τὸ δὲ ὑγρὰ καὶ μεταρῴεῖν. εἰκὺς εἰς: ἄλλο µόόιον 

Ἱοῦ ζώου καὶ διαφορεῖσθαι λεπτυνόμένα καὶ κἀτά τινας 

αἰσθιτοὺς πύρους ἐκκρίνεσθαι, καὶ ποτὲ μὲν ὑπὸ τῆς. διοι- 

κούσης τὰ ζώα φύσεως 'πεπτόμένα «χθήσεότερα γίνεσθαι, 

πηθηίαπα Ἰγάτορε Ιαροταπίίρις. αχ]! ροειηαςς. Ἱπ[απίτο Ργαε- 

ἀῑσαῖ, [ο αρίαπι γετο [αρετθ, οι]ας ῬΡ]αοῖς 1π μῖ νεπαε 

[εοιῖο Γεαιίασ. Ηϊ απἱεπ 1ρῇβμ8 Γεγποπίνας Επ ἵποαα 

ε[ἲ ααοά [εαπεπίῖβιας Ἰοο {εχίι επατγαίωαι ε[ῖ: οιιοᾶ ἐεία τι 

Ῥἰέγμτηφο μἰοί{]πι εἰ ἱπεεπ[ο ει τεπιί[ῇο [αι ἱιάε[πίια 

ε[ἰ [απίίαις ᾖ σφμὶς α[βηπίίει Πί φιοὰ ποια εοπιρατα- 

Γοπιε Τπ οπιπὶ οοπεϊπμίαϊιε ΠΟΠ [αερε [εὰ τα:ο αρραχει. 

Ῥεχ Ίαςο ο μ]απα εοταπι ορίηίοπαπι χοζε1Ε, αιὶ «οΓρο- 

χθ85 ΓεΠιρεχ ε[ε α[Πεοίπαπα οοἩ ΠΠ {4ο Π68. εκἰ[ΙπιαΕ. Ἠαεο 

[οτιρεηίος ἱαπαιαπα ἀπίεπ[ίοπῖθας 8ο τεπι/ιομίδας πιοιῬο-- 

αγαπη αἰ[ε[ίαπί]αΣ 1ρία6 νετο πεἰ]οίοογαπι Γεπίεηίϊαε οος-- 

{επί]χε, Γεηῖ νεχο ῬΡ]απο αἀνει[ανί, εἰἶαπι Π τεπι πιακῖπιθ 

οοπἰταγ]απα Ἰηγεηενῖ, ΊἈΝαπι οι α[εοίᾳς Γο]1416 απἰπιαμ18 

ῥατήβις παπί, Πγαιϊ ο Παδί]ες πιαπεηί, :ἩἨππιογςν νεο 

Ρηαείεγηαπη ᾳαοά 1π αἰίας αΠΙΠΙΔΙΙ5 Ρρατίες. Πμαπί, οομ/{ειλ-- 

6 ΓΗ εἰίαπ ε[ι, εο8 αἰἰεπιιαίο Ἱπ Παλίας ἁῑ[οιίϊ ας ρες 

απο54αία Γεμ[]ες πιεαίης εχοετηῖ, Ἰηίενάμπα, εἰίαπι α δι- 

υετηαίχ]οε αμἰπια]αΠι παϊυχα «οποοοίοθ ππε]ίογες τεᾷ[, 1Π- 
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ποτὲ ὃ᾽ ὑπὸ πιἡρικόήμνο θερμασίας αλλοιούμενα μοχθηρό- 

τερα, καὶ τα μὲν διαπνεῖσθαι ὑπὸ τῆς πυρετώδους Θερ- 

μύτητος, τὰ ὃ αὐτῶν βελτίω Ὑίγνεσθαι κεραννύμενα 
χρησταῖς τροφαῖς, τὸ δὲ συνδιαφθεἰρεσδαι ταῖς ἐπιῤῥεου- 

σαις, ἤτου γ εὐθὺς ἔδωθεν οὔσαις μοχθηραῖς ἢ μὴ καλώς 

ἔτι ἐν τῇ γαστρὶ πεφδείσαις, ο ” οἱ ο) 

τοὺς ὃ᾽ ἐπὶ σηπεδόνο χυμῶν ἀναπτομένους οὐδὲν. δήπου 

Φαυμαστόν ἐστιν ὡς ἂν ἐκεῖνα τύχη κατά τὲ χώρας ἀἄθροι- 
ζόμενά τὲ καὶ σηπύµενα καὶ κἐνούµενα, τάς τὲ Ίενέσεις 

ἴσχειν καὶ τὰς παρακµιάς. αλλ ἐν μὲν τούτοις ἀνάσχοιτ 
ἄν τις ἴσως αὐτῶν" ὃ ὃ᾽ ἐφεξῆς ἔγραψεν: /ουλιανὸς οὖν 
ἔτι κοινὸν ἁπάντων ὑπάρχον, αλλ) ἴδιον ἐξαίρετον  ἑαυτῷ, 

τοῦτ {δη σου δίειµυ. ὅλην ὃ᾽ ἄμεινόν µοι δοκεῖ παραγρά- 
«γαι τὴν ῥῆσιν, εἰ καὶ μµακροτέρα πώς ἐστιν ἔχουσαν ὦὧδε, 

ὅτι ὃ᾽ αδιανόηιον ἐπὶ πλῆθος ἢ. διαφθορὰν, ὃ ἄν το πρὸς 

τοῦ νῦν τιθέναι, ἀναφέρὲιν τὸ ποιητικὸν τῆς νόσου, τ ὃ᾽ 

ἄν τις συμμελέσιατα διαγνοίη τοῦ. πάθους ὃν ὕλου τοῦ 

σώματος απιόντος; ἀἄναγκαῖον ὁμολογεῖν πάντα περιττεύειν 

ἰεγάππι νθχο α Γεη]ί ολἱοχο α]ίογαίος ἀθίοτίογο Πεκί: εξ 

Ίου απἰάεπι α {εβεῖ]ί οαἱογε Ρρεγ[ρἰταπἀο εναπείσετος 1]ο8 

νεχο [ε 1ρῇ5. ΡγοῬῖ αἰἰπιεη![18 {επιρεταῖοϐ ππε]ΙοΓες θΥ4εΓ6; 

ἀ[οφ. ἀεπίφιε -ᾱ- νἰο[ῖ [εοιπι Παεπίίριςδ οοτταπρί, νο 

Παἰάπι οἱρί εχιεπ]ά5 ργανῖ εκ [[ετῖηί, ἤνε ποια Ῥτοῦς. εἰ]απι 

α νεηπἰτῖομ]ο οοποοοίί {ι6γ1ηξ. Ἁνιν ρε δν οἩ 

Έερχες. αμίεπα εκ Ἰμπιογμι «οοεη[ας Ῥαϊγόάῖπε, πι]πῖπιθ 

{απς. παῖχαπι ει αιοά 111 Ρεγ Ίοσυσ αρετνεπίας, ραίγε[οαῖ 

τεἳ ναοιεηίας {μπι ογία5 ἵαπι ἀεο]παίίοηπθς Ἰαμθετθ,. Υεγιπι 

αωἱδρίαπι {ογία[ῖς 1π 15 «ος ῥα[ιεπίος ἰμ]εγ,  Οτοά νετο 

Φ]]απας [οτρ[ε, ΠΟΠ. εΙΙΒΙΙΠΙΠΙ  ΟΠΙΠΙΟΗ5 ΟΟΠΙΠΙΗΠΕ, {εά 

ΕΡί ρτορτίαπι 4ο Ρρεοι]ίατε οχΙ]{, Ίιοο Ίδια Εδὶ γείεγο. 

Αί ρταεβαί πιεα φπ]άθι [επίοπίῖα, ἰοίμπι ἰεχίαπι, εἰἰαπι 

ᾳποᾳμο πιοάο Ρτο]χῖου Πί, ἀε[ογίρετε, ααὶ Πία {9 Ἰαροί, 

Οία νετο {0 ΠΙεΠίεΠα ΄ ποῦ σα, αἆ Ῥ)επϊπάίπεπι αὐϊ 

οογΗρίΙοπεπι, αιιοά αἆ τει ῥρτοροβίαπι Γρεοίαῖ, εἰΠοῖεα- 

ἱεαι πιογδῖ οα[απι τείειτα, ΄ οί. αοοιιγα]πιε 14’ ἀϊρπο- 
νοκ, α[ζεοία ρες ἰοίμαι οογρ.8. αθειπίε Ἰεοε[ο εἰ 
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’ ι ω 3 . ἐν παντὶ μέρει τε καὶ µορίῳω. Ἰῷ ἀποτελέσματι γὰρ συµ- 

παρατέείνεσθαι χρὴ τὸ συνέχον αἴτιον. χωρεῖ δὲ δι ὅλου 
παθη, ὡς πυρετοὶ ἄλλα τε μύρια, ἐφ᾽ ὦν ἐν τῷ ὕλῳ καὶ ᾿ ϱ µυρια, ἐφ ὦ ὅλῳ κ 

Λ - τ - ] 3 ” - - ” .) 

το πλῆθος εἶναι δει. καὶ το τοῖς πλεῖον ὅταν πλειον καὶ 

τὸ νύσηµα ᾖ καὶ τὸ τοῖς πλεῖον καὶ συγκεχωρήμένον ὧδέ 

πως φάναυ. εἰ δέ γε ο ὅ διὼ αντιφών τὸ 
πλήθος τοῦ ὑγροῦ. καὶ μὴν ᾿/ουλιανὺς οὐ βούλεται τῶν κα- 
Φόλου τὸ σώμα νοσημάτων ἐν ἑνὶ τόπῳ τὴν συνέκτικὴν 

ὑπάρχειν αἰτίαν. αἀλλὼ κἂν τὴν ῥύσιν ὑπόθηταί τις ἐπὶ 
” αν - - 

τῷ βουβώνι ᾖίγνεσθαι συνέχον αἴτιον οὖσαν τοῦ πυρετοῦ, 
3 « ΄ υ ΔΝ 

εἰς τοσαύτην ἀπορίαν ὁ λόγος ἀχθήσεται. Λλυομένου γὰρ 
- - ” ’ . ] ” , νὰ 

ποῦ. βουβώνος οὔτε διαµένειν αὐτὴν οὔτε παυεσθαι ἂυνα- 
᾿ -/ η 4 

τὸν, ἐπειδὴ μενούσης μὲν αναγκαϊῖόν ἐστι καὶ τὸν πυρετον 
διαλύεσθαε, λυοµένης δὲ συνεχτικὸν ἑαυτῆς αἴτιον ἔχειν τὸν 

βουβῶνα, κάν τούτῳ τὸν λόγον ἀνατρέπεσθαι, τοῦ Όαυ- 
κα »ς/ .» 

μαστοῦ προστάτου, φάσκοντος ἀδύναιον εἶναι τὸ καθ ὕλον 
.. - .. ’ ” . 

τοῦ σώμα πάθος αἴτιον ἐν ἑνὲ τόπῳ συστῆναν, καὶ μὴν 

οοησεἆετε οπιπία 1π οπιπίριις ἔαπι ραγίῖρις ἔππι ρασι]ομ]τς 

εχιὔεΓατε. Οοηίϊπεπίεπι βαιϊάεπι οααίαπι ππα ου α[- 

{εοία ρτοϊεπάί οροείεί. ῬΡεγ Ιοίαπι απῖεπ επί αΠεοίας, 

υὲ {εῦτες, ἵπια 6ἱἵ αϊ Ἱππαπιεγῖ, ππάε εἳ ἵπ ἰοίο ε[Τθ 

Ῥ]επ]ιαάϊπεπι ορογίεῖ 68ΠΠ1θ α[ῑῖς ππα]ογθπα, «πα ΤΠβ]Ος 

σπορ Γιθεῖί, αἴθμε Ἱία ἀΐσεγε οοποεβαπι εΠ. δἱ γνετο 

1π ριτίε ἁππίαχαϊ είΤεί Ἰππνοσηπι Ρ]επ]αάο, οαυ[απι ϱ110-- 

αε Ῥαγιῖ ἱπεί[ίε οοππεπίεπι οροτίετεῖ, τε]αοϊαίως ἴππει 

Ἠαππογυπα Ρἱεπ]ίπάο.. Αίάυὶ πιαῖπιε γυ]ί ὁπ]ίαηας πιοΓρο- 

ταπι Ἀπϊνοτ[απι οοτρις οσοοαραπ{11π οαυ[απι οομΙΠεΠΙεΠι 

Όπο Ἰπ Ίοοο οοπῃΠεγε; Γεά { απ Παπίοπεπι Γαρροπαί {π 

Ῥμδοπε {ευγῖς οοππεπίεπι ε[ε οα[απι, Ἴαεο οτα[ῖο 1π 

ἱαηίατι ἀτ[ιοι]ἰαίεπι αἀἀασείατ. «δο]μίο πΠαπι(πε Ῥμροπο 

Ώε(Ιθ θΑπι ΡΕεΓΠΙΑΠΕΓΕ πεφιε Γεάατί ΡοΠΙΡΙΙε εΠ, Οωααπάο- 

απἶάεπι εα ππαηεπίε Γεῦτεπι {[ο]νί πεοείε ε[ι; Γο]αία νγετο 

οοπἹπεηίεπι {αμ {ρβαφ οβυ[α Ὀάβοπεπῃ αβετε ορογίεῖ, 

Γγοϊπάεφιε Ριαεο]ατί Ἠη]ας ἀε[επ[οτῖ ταῖο Γαρνετίῖ ῥροῖ- 

ε[, ἀῑοεηῖί Πετῖ ηοηπ ῬΡο[ο αἱ πιογὺῖ απίγεγ[απι οΟΓρΙ8 

οοομραΠ!1θ οαυ/ά 1Η υπίοο οοπ[αί Ίουο; αααπῃ  {απιεῃ 
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οὐδ᾽ ἄλλην τινα ἔννοιαν εἰπεῖν ἔχει τοῦ συνέχοντος αὐτίου, 
παρὰ τὸ γίνεσθαί τι πρὸς αὐτοῦ καὶ παύὐεσθαι σὺν αὐτῷ, 

πλὴν. εἰ κἀνταῦθα πάλιν ἐξαίφνης ἑαυτὸν εἶναί φησι στωὶ- 

κὼν, ὡς ἐν ἄλλοις ἐποίησεν. αλλὰ τοῦτὸ γε πράξας οὐ νγό- 

σου µόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς ὑγείας αὐτῆς αἴτιον ἀποφανεῖταί 

τινα καὶ θερμὸν καὶ ψυχρὸν ἀναγκασθήσεταί τι λέγειν εἶναυ 
νόσηµα καὶ ξηρὸν καὶ ὑγρὸν, ἅπερ οὐ βούλεταυ. μὴ τοίνυν 

ληρείτω μάταια, μηδ ἐμπλήκιων τρόπον, αλλὰ τἄλλα φαν- 

ταξέσθω, ποτὲ μὲν ἐπαινῶν στωὶκοὺς, ποτὲ ὃ) ἀναιρῶν αὐ- 

τῶν τὰ δόγματα. 

ηη]]απι αῖαπι οεγίαπι Ῥτο[εγεπάαπι Παρεαὶ οοπ{ϊπεπ!ῖς οατ- 

{πο Ποϊίοπεπη, ΡΓαεἰεγοιᾶπι αιοά αὉ εα α)αιῖά οὐογ]αίασ 

εἰ οσα Τρία οε[εῖ; ΠΙΠ ᾳποφπε Ίοο ἵπ Ίοσο Ἱίεταπι [6 

ἀετερεπίε Ποίσιιπι ε{Τε Ρτοβτεαίατ, αιεπιαάπιοάμπι εἰῖαπι 

8]]αφ {ασεγε οοΠ/[αενῆ, Ὑεγυπι Ὠοο {8εἱο Ποπ πιογβὶ ἁαπῃ- 

Ἰαχαῖ, Γ[εὰ εἴίαπι ΓαηῖταϊΙς 1ρβας οαμ[αΠι αΓπαπι ΡΓΟΠΙΗΙΙ-- 

εἶαβίί αἳ, 4παε πιπῖπιε νη]ῖ, οοσείαγ αἰἴφπεπι πιογβπι ε[[ε 

σα]ϊάαπα εἰ ΓΠἱρίάαπι εἳ Ἠαπιάαπ εἰ Ποουπι {αΐετί. Ότ88 

οὗ τεδ πε ναπα ΠμρείΗγ, πεφαε ΠαρίάοτΙπα ΠΠΟΤΕ αἨα α[ῖας 

εκεορῖϊεῖ, ἆππι [οῖςο5 εχ{ο]!ί ἀπίετάιπι εἰ Ιπίετάωπα 1ρ[ο- 

τµπι ἀεοτεία εγεχ{1{, 
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[297. 999] Γαληνοῦ προοίµιεον. "(δει μὲν τὸ 

βιβλίον ἔπεται τῷ περὶ αγμῶν εἴρηταν μὲν ἤδη καὶ διὰ 

τῶν εἰς ἐκεῖνο γεγθαμμένων ἐπομνημάτων, εἰρήσεται δὲ 

καὶ νῦν ἐπὶ βραχὺ,. πρώτον μὲν ἀπὸ τῶν ἀρχῶν ἑκατέρου 

τῶν βιβλίων ὅῆλον, ἓν ἐκείνω μὲν γαρ οὕτως ἄρχεται, 

ἐχρῆν τὸν ἐητρὸν τῶν ἐκπτωσίων καὶ κατηγµάτων, ὡς θυ- 

σάτας [2568] τὰς καταστάσιας ποιέεσθαι, μηκύνων σαφώς 

ΗΙΡΡΟΟΒΑΤΙς ΡΕ; ΑΒΤΙΟΌΤΙ5 11- 
ΒΕΒ ΕΤ Ο6ΑΙΕΝΙ 1Ν ΕΌὉΜ ΟΟΜ. 

ΜΕΝΤΑΒΗΠ οὔΑΤῦΟΗ. 

σα]επί ργαεία[1ο, Τ ἵνγαπι Ἠαπο Πή Ρτοχίπηθ 

Γαμ]εοίαπα ε[ε απἱ ἆε {[γαοίατῖ ε[ 1π οοπιπιεη{αγϊ ἴπ 

εἴπι Ίαπι ἀϊχίπιας, ααοά πιπο ραιιεῖς εἴίαπι ἀἰσεπιαδ, Έαπι 

γεπι απίε οπιπῖα ᾖῬ]απε ἀεπιοπ[ταί ργιποϊρίααι αἰτίαεφαε 

Ἠθτι, 1π 1]]ο επίπι ία ογ]ίατ: πιο ίσοι οροτίεί αᾳπαε [4ο 

Ίοοο Ππιοία [απί εἰ Γγασία τεοίο αἀπιοάμπα Παδρίία Ιπίεπάετε, 

ἩΡ] αρετίο ἆ4οᾳ {[ταοιῖ 4ο Ἰαχαῖῖς ἱτασίαίαταπι [6 1πάϊσατ, 
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Εῆ, Όματι. ΧΠ. [988.] ο 4. Ρα[. γ. (378. 
ὅτι περὶ Ααξαγμάσωρ αὐτῷ καὶ ἑξαρθρημάτων ὁ λόγος ἔσοι- 

πο. κατὰ δὲ τοῦτο πάλιν εὐθὺο ἑν ἀρχῇ τὸν. δέ .σὐνδεσμον 

ἔγραψεν ἐπὶ προειρηµένῳ µένεοι πάντως λεγόμενον, ἀρχό- 
µεένον δὲ ουδέποιε λόγον... καίτοι τινὲς εἰς τοσοῦτον. ἤκουσι 

σοφίας ὥστε τοῦ Ξενοφώντος οὐκονομικών μιημονεύειν οὐό- 

μενου. μαρτυρεῖν . αὐτοῖς ἔθος εἶναι, τοῖς. παλαιοῖς, ἐν αρχ 

λόγου χρῆσθαι τῷ δέ συνδέσµῳ, διὰ. τοῦτό φασιν ἄρχεσθαν 

τὸν Ξενοφώντα τοῦ συγγράμματος. οὕτως" Ίκουσα, δέ ποτ 

αὐτοῦ, φησὶ, καὶ περὶ οἐκονομίας τοιάδε. μοὶ διαλεγομένουν 

μὴ }ιγνώσκοντες ὅτι τὸ βιβλίον. τοῦτο τὼν «Σωκρατικῶν 

:απομνημονέυματων ἐστὶ τὸ ἔσχατον. . αλλ ἐπειδὴ γε τούτοιᾷ 

αὐτὴ. τῶν πραγμάτων ἡ διδασκαλία τὴν ἀκολουθίαν ἐνδεί- 

κνυται τῷ περὶ τῶν ἄρδρων συγγράµμµατι πρὸς τὸ περὶ 

τῶν ἁγμῶν ' ἐπαγγειλάμεμος }ὰρ ἐν ἐκείνῳ περὶ τῶν ἐκπτώ-. 
σεών τὲ καὶ καταγµατων ἐρεῖν, ὅσα. μὴ διηλθεν ἐν αὐτῷν 

κατὰ. τοῦτο προσέθηκεν, ὡς μηδὲν λείπειν τῇ πραγματεία 

διὰ τοῦτο. διὸ καί. τινας ἔφην οὐχ ὑπ αὐτοῦ λέγειν. π- 

ποκράιους εἰς δύο βιβλία τετμῆσθαι τὴν ὕλην πραγµατείαν; 

θεά 1π Ἰοο τχ[ας 4ἳ Ιη]ῖο Ρτοϊίπας δὲ οοπ]αποβίοπεπι; 

Ύ0Π) αμίεπι νεχπιαδ, αἁ]αηβῖῖ, Όμας 1Ρί α]ιοί Γοἱα, 

πρὶ α]ἰαῖά αδίίας, ου] απἱο πιεπ!ῖο {αοία {πετ πη--, 

Ύ παπά ἵαπιεη 1Π Ῥτϊποϊρίο [εγπιοηῖθ αα[ογρίας: ᾳπαππηιια 

ὨΟΠΠΙΙΙ1. αἆ 14 [αριοηίίας ἀενεπεταμί, αἱ Χεπορμοπίϊ Ἱ- 

Ῥτιπι αμἵ οοοοποπηίοις ἀῑοιίας α[εταηί, 1πάε Ρρυίαηίςς 

Πάοπη {ασεγε νείεγες [ο]ιίος είζε δὲ οοπ)αμοίοπεπι 1π. ργίη- 

ο1ρίο [ογπιοηῖς μ[αγραχ6, αο Ρτορίεγεα Χεπορ]οπί1 Πχ 

ἰα]ο ε[ο Ἰπ]ΐαπι α[Τοταπί: ἤκουσα, δέ ποτε αυτοῦ καὶ περὶ 

οἰκονομίας τοιαδε µου διαλεγομένου, πο. 1π{ε]Ισεπίας οιπι 

Ἱρχγαπν Ρο[ΙΓΕΗΠΙΠΙ ε[]ο Ιπίε; «ο5 ᾳιιο5 ἆθ Βουγα[ίς ἀῑοιῖβ 

8ο {αοιῖ πεπιογαρί]ρας [οπ1ρβί,.  Αά Ἰαεο 1ρία Γεταπι 

ἀοοίτίπα ἱεβαίαν Ἠδταπι πο εἱ αι ἆε {[γαοίητῖ εῇ 

Ρτοχίπιε [αμ]ίοί: Πὐῖ οΠίπα Ρο]]1οΙίμς 4ᾳὲ {ταοίῖς Ἰαχαίίςσᾳαα 

ἰγαρίαγε, ᾳαεοάπαιμο 1Ρί οχρ]]οαπάα τελαιέ, Πῖο εκ[εφα]-- 

{ωτ, Πο αἱ πλ]. 1π ορετε ἀε[ιἀετείαχ, . Δίᾳμο εα 4ε σαιυ[α 

ἀιχί Πἱρροογαίεπα Ἰαχία αποταπάαπι Γεπίεηίίαπι αη1νεχ [ατα 

ου οριθ ἵπ ἀῑος υχοῦ πο [εοβίίε,. {εᾷ πο οο]ρα[[ε 
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Κά. Όμαςτ. ΧἩ. [358.] Εὰ. Ρα[. γι (478. ) 
αλλ’ ὑπ' ἐκείνου μὲν ἓν Ἰράφισθαι βηβλίον ἐπιγραφὲν ὑπ) 

ἀὐχοῦ κατ ἰητρεῖονν ὕσιερον δὲ ὑπ ἄλλου τινὸς εἰς δύὸ 

τμηϐ ῆναι διὰ τὸ μέγεθος. ὅτι δὲ οὐδὲν οὔς ἐξαρθρήματος 
εἶδος οὔτε κατάγµατος ἐπελείπειο. πλὴν τὰ περὶ κεφαλὴν 
γινόμενα τῷ ἄλλο ἐπ᾽ ἐκείνοις σύγγραμμα ποιήσασθαι, δῆ- 
1ὸν. δὴ ἀναμνηδθένιι σοι τῶν τ᾽ ἐν τῷ περὶ ἀγμῶν ὑπ' 

αὐτοῦ διδαχθέντων, ὧν τε ἓν τούτῳ τῷ βιβλίῳ μέλλει διελ- 
Φεῖν. ΄ ἐν μὲν οὖν τῷ περὶ αγμών ἔγραψε περὶ πήχεος καὶ 
βραχἰονος καὶ πνήµης καὶ μηροῦ κατεἀγότων, εἶθ᾽ ἑξῆς' περὶ 
τῶν ἐν ποδὶ καὶ ἄκρα Σειρὶ, κάπειτα περὶ τῶν μεθ’ Ἕλκους 
καὶ ὅσα γυμνοῦνται τῶν ὀστῶν, εἶτα περὶ τῶν κατὰ γύνυ 
καὶ κατ ἀγκώνα πάντων ἐπελείπετο οὖν ἔτι τῶν μὲν ἄρ- 
Όρων τὸ κατ ὦμον κατά τ ἰσχίον καὶ γόνυ καὶ ῥάχιν. 
τῶν καταγµάτων δὲ τὰ κατὰ τὰς πλευρὰς καὶ γένυν καὶ 

ῥίνα καὶ ὧτα, περὶ ὧν ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ διῆλθεν. ἀλλὰ 
καὶ περὶ διασιάσεως ὁὀστῶν καὶ περὶ θλασμάτων τῶν περὶ 
τὰ ἄρθρά κατ ἀμφότέρα Ἐὰ βιβλία διαλεγόμένος, εἴ ἓὸ παρξ- 

οσπιᾳαθ ἱπ[οτίρῃ[ο ἄο ο[Ποῖπα πιεβϊοί, ααὶ ρέαο πιαρηϊη- 
ἀῑπε Ῥοβέα αἳ α]ίετο ἀϊβιηοίας Γαἴϊ ή ἀᾳάος. Νααπη αἩ- 

ἴθπι {Γαοίήτας αμἲ Ἰαχαίί 6επις {με αὖ Ἡϊρροοταίε ργεε- 

{ετη[ααι εχκεερίϊ «αε αἆ εοαραῖ ρεγπεημἒ, ο πι αἱῖο 

Ἠβγο αἲ {ρ[ο (ναδαπίας, ενἰζεπί[ωαι 6, Π ἵπ ππεπο- 

απ τενοσεηίας εί 486 ἵπ Ἰρτο ἆε [ταοιατῖ Ῥτο]άϊτ εἰ 

αάαα 1π Ἠου 1ρ[ο οβεΠ[ωσαθ ει, ΄ ἴπ Ἰργο Ἰίαφπε ἆε [τα-- 

οἰωσῖς ΓογΙρΠι 4ε Ῥτασμίο, ουΡίίο, οΓάγθ 30 ΓΕΠΙΟΓΕ ΟΟΠΙ-- 

πηϊπυίος ἴππι ἀθ 1 ᾳπαθ ρεάῖ Ιπεϊάαπε εἳ πιαπαῖ; Ρο[ίει 

ἆα 1]ἱς {Γαοἰατῖς ααῖριας υἶοις αοοεάῖί εἴ ο[ἵα παάαπίατς 

Ῥοβγείπο ἄο οπιπῖθΙς γη σεπα εἰ ου, Βε[αραήί 

πἀ]λιο εκ Ἰαχαιῖς Ππαπιετί εδριῖ, ἆαοά οὕπι Ιαΐο Γεβριι]ᾶ- 

ταπῃ οᾖα οοπιπηε ασ; αἳ {οπιοτῖό σαριξ, αιοά σοχα τεςῖ-- 

Ρίίας, πιαχῖ]]α δὲ Γρίπα” εκ {παοιῖ οοῇαε, πιαχ]]]α, πα[ας, 

αατίει]ας, φας ἵπ Ἰοο Ἰῖβγο ρετ[εηιίωχ, δεᾷ εἰ ἆε ο[- 

Ῥας οφἶαε ἀεΠμί[ειπε, αο ἀθ 15 ᾳπας οἶτοα αγ{ῖοπ]ο οοη{θ- 

ταπίας π πἰτοαα6 1θτο Εταεῖαϊ; εἰ ΠΠ αῑά εο ἁπῖ ἀε 

- μμ. 
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Γὰ, ΟΠαστ. ΧΠ. [28.1 Εὰ. Βαῇ, Ὁ, (374.) 
λιπὲν ἐν τῷ περὶ αγμῶν ἐνταῦθα προσέθηκεν, ὥστε μηδὲν 
ὅλως ἐνταῦθα λείπεσθαι ἔτι μήτε κατάγµατος εἶδος μήτε 

ἐξαρθρήματος μήτε διασιτάσεως ὁστών.  εἴρηται δὲ καὶ 

περὶ τών θλασμώτων ὕσα Ὑίνεται περί τὲ τοὺς μµύας καὶ 

τὰς φλέβας καὶ τὼ νεῦρα" καὶ τᾶλλα μὲν οὖν, ὡς ἔφην, 

ἑκανὴν τὴν ἀκολουθίαν ἐπιδεῖξαι τοῦδε τοῦ βιβλίου πρὸς τὸ 

περὶ ἀγμῶν, ἀλλὰ καὶ τὸ μηχάνημα συμβουλεύσας ἐν ἐἑκείνῳ 

τῷ βιβλίῳ παρασκευάσασθαν τοῖς ἐν 'μεγάλη πόλει µέλλου- 

σιν ἐατρεύειν, ἐνταῦθα” τὴν κατασκευὴν αὐιοῦ σύμπασαν 
ἔγραψεν ἅμα τῷ καὶ ἀναμιμνήσκειν αὐτὸν ἡμᾶς, ὅτι καὶ 

πρύσθεν ὑπὲρ αὐιοῦ λόγον ἐποιήσατο. καλοῦσι δὲ τὸ µη: 

χάνηµα τοῦτο βάθρον “/πποκράιειον οἳ µετ αὐτὸν ἰἑατροί. 
ὕτι μὲν οὖν ἔπεται τὸ βιῤλίον τοῦτο τῷ περὶ τῶν ἀγμῶν 

ἀρκείτω ταῦτα. πρὸς δὲ τὴν ἐξήγῆσιν ἴωμεν αὐιοῦ τοσοῦ- 

τον προειπόντες ἔτι, ὃ καὶ ἐπὶ τῆς περὶ αἀγμῶν ἐξηγήσεως 

προείποµεν, ὡς ἐσιιν ἡ ἑρμηνεία τοῦ “/πποκράτους ἱκανώς 

σαφῆς ἐλαχίστης ἐξηγήσέως δεοµένη τῷ τα πρὠτα µαθηή-- 

µατα μἐμαθηκόει καὶ εἰθισμένῳ λέξεως ἀκούειν ἀνδρὸς πα- 

{ταοιιτῖς ε[ ργαείεγηξ, 1π ου αἀ]εοῖξ, ία πέ πυ]]απι {α-- 

Ρετῇῖ σεπας {γαοίῖ, Ῥγοἱαρίι αιῖ ἀῑάαοιϊ ο]. ΘΒοΙρβε 

εἰῖαπαι 4ε πιυ[οι[ῖ, γεΠῖθ 8ο μγεγνῖς οο]][ς εἰ 4ε αἰ1ῖθ φιἱας, 

υἱ τείυ], [αι1φ {εβαπίαγ Ἠαπο ρταπα 1 ααῖ 4ε {γασινί 

εβι [αρ]οιεηάι είζε,  Ἠμο αοοεάῖῖ αᾳμοὰ 1π 1ρ[ο εκρὀπ]Ε 

υηῖνεγ[απα Πεισίασαπα ππαςμΙηαπεη ΙΙ 1 ας ααοά 1π «ο νο- 

1ηῖί ραταίωπω Παυερί πιθάϊοῖς ο αἱ ἵπ ππαρπα οἰνίίαία πιεςί-- 

οἵπαπι {αο]απῖ,  Ππππ]αας 1 πιεπιογίανη γειοῖς 1]1ις [6 

αΠίε ππεμίίοπεπι {εοιΙΙε. Ἰ1ά πιαοεμ]ηαπιεπίαπι α πιεα]οῖς 

ααἱ Ροβ ἀρίαπι Γαεγαπί [οαπ]πμπι ἩΗιρροογαιῖς αρρε]ἰαίατ; 

Γεὰ [αἱ] Ἰαοίεπας ο[επάῖπιας Ἱρταπι Ἠμπο Ῥτοχίπα [εί 

εσαι οί 4 {Γαοιιῖς εἴΙ. Αά ἐκροβίίοπεπι ἀρίγ ε]ις 
νεηῖαπιαφ αὀλιιο 1]]αά ρταείαιΙ, αποά 1π εποάαίῖοπε Πριη1 

4ε Γαοἰιγῖθ Ῥτορο[ιΙπιας, Πεπιρε ΓΕΓΠΙΟΠΕΠΙ Η{ρροογα[ἰ5 

ῬΙαππι ε[ε πημῄπιαηιθ εχροβίῖοηπε ἰπάίρετε αριὰ εὐπη φιί 

Ῥε]ηιϊς ἀῑεΙρ]ο]ς ἀμβηαίας Πἲ, ααἴφαε {αετῖῖ ἴπ ΗΙρρο- 

εχαἰ15 ΤεΓΠΙοπε γετίαἰμς. ᾿ δἱ αμ είπα ία ραγαίᾳς ο[παα 
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Εά. Όἶατι. ΧΗ. {188. 350.] ν, Εάν Βαΐ, γ. (118.) 
λαιοῦ" καὶ ἐΐ τις οὕτως παρεσήευασµένος ἐπ ἀνθρωπείων 

ὀστῶν «Φεάσαιτο πας κατὸ τὰς διαρθρωώσεις συνθέσεις α 

παντως Ύὲ ἐπὶ πιθηκείων ἔτι μᾶλλον αὐτῷ σαφῆ φανεῖται 

τὰ κατα τοῦτο. τὸ βιβλίον. εἰ δὲ καὶ μιών ανατομῆς ἐμ- 

πείρως ἔχοι καὶ ἄλλως εἴη φύσει [259] συνετὸς,. οἵδ- 

ὅτι καὶ τοέτῳ πολλὼ τῶν ἐν τοῖσδε τοῖς ἐἑπομνήμασε γε- 
γραμμένων φανεῖται πὲριτιὰ φθάνοντι νοεῖν. τὴν λέξιν τοῦ 

παλαιοῦ καὶ πρὸ τῶν ἐμῶν ἐξηγήσεωνε. αλλ ἐπεὶ μὴ μόνον 

τοῖς τοιούτοίς ὑπομνήματα γράφοµέν, ἄμεινον εἶναί μον δο-- 

κε τῶν ἄλλων σεοχαξοµένῳ, εἰ καὶ βραχεία τις ἀσάφεια 

φαίνοιτο μὴ παρέρχισθαι ταύτην. κ οσο δε 
φον 

ντ ᾱ- . 3 

Ὁμοῦ. δὲ ἄρθρον ἕνα τρόπον οἶδα ήτα τὸν ἐρ. τὴν 

μασχάλην. 

"Ότι τῶν διαρθρουμένων ὁστῶν ἀλλήλοις ἄρθφον ὀνο-- 

µάξειν εἴωδεν, οὐ τὴν μα, κοιλότητα τὸ τοῦ πλη' 3 

Ἱιοπι]ηῖς αἱ οετίε Ππιῖας οοπηπηϊῆωγας Ἱπ[ρεχοτίε, {αοἳ]τιιβ 

βἆμιο οοπωρτεμεπᾷεῖ α1ιδε 1 Ίου ορεγε Ιαὐσηίας, ᾱ φαἶδ 

βυίεπι Ιποιάεπάῖδ πιυ[ου]ῖδ ορεΓαπι ἀεἀετῖῖ εἰ ργαάεπς αἰο-- 

οππ παίυτα Γιεν], Ἰωῖο, οετίαπα [οἷο, {πρεγνασια γιάε- 

Ρωσίας οοπιρ]ητα Θογάπα Ω1ᾶθ Τη 15 οοπιπιοπἰατίῖ5 ρο[α Τη 

απαπζ οφ] ά επι τεγὺα. Ηιρροστα[ἷθ ΡΓ 15 Τεπερῖί παπι α πι 

εχροπαµίωτς [εά αποπῖαπι πο. 115 οριηιπεηίατία: [ογιβ]ανας, 

{1115 ατριίτος αἱ αἰἰοτίιΠα μαρια παἰίοπςε, { οπῖά γε]. ρα-. 

ταπι νιάεαίαχ οὐ[οαχιπι, 1 πι]]ο πιοάο Ῥταείετίχθ, 

ας ' 

«ἁγιιομίωπαῃ αμίεπι ἰαεὶ Γεαριίατμπα [τς πορὶ µπο πιοάο εκ- 

εἰάετε, πεπιρε πι αἰαηπι. 

ΟΠεπ[απι Ίααι ἵπ [αροτιογί Ἠβτο Ηιρρουγαίεπα Γοἰτίαια 

ε[ζε μιαἰαατὶ ΠοµπςΗ ἄρθρου, πει ατἰἰου]απι Ππτεγργείααχας 
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Εὰ, ματι, ΧΗ. [255.] Εάι Β.Γ. Ῥ. (575.) 
αιάζονρος οστοῦ πέρας, αλλ αὐτὸ τὸ πέρας, νι μὲν 

κατα τὸν ξωπροσῦεν Ίδη λόγον, αναμεμνήσδω δὲ καὶ νὲν 

ὅτι «ἐφαλην αξιόλογον ὁ βραχίων ἔχων οὐ πάνυ βαθεῖαν 
κοιλότητα λὰν---ὖμς τῷ πέρατε τοῦ τῆς ὠμοπλατης αὐ- 

χένος ἐπικείμενος, καὶ ὅτε τα τοιαῦτα πράγματα ποτὲ μὲν" 

οὕτως εἴωδεν ἑρμηνεύειν, ὡς νῦν εἴρηχεν, ὤμου δὲ ἄρῦνον, 

ἐνίοτε δὲ οὐχ οὕτως, αλλ ὡς εἰ τὸ κατ ὤμον ἄρῦρον εἰ- 
θήκει, καθάπερ ἐν τῷ περὶ αγμῶν, τότε κατὰ γόνυ πολ]ά- 
χις εἶπεν. ἕνα δὲ τρόπον, ὅπερ ἐστὶ διαφορᾶν μίαν, εἰδέναι 

φησὲ τοῦ κατὰ τοῦτο τὸ ἄρθρον ολισθήµατος. εἰ ὃ᾽ ὁρ- 

θώς λέλεκται τοῦτ αὐτῷ κατὰ τὸν έφεξης λόγον ἐπισκεν- 
μεῦα. 

| β. 
"άνω δὲ οὐδέποτε εἶδον οὐδὲ ἐς τὸ ἔξω. [ 

αἆ Πεπϊβεαπάαπι ο[παπι ᾳπαε ἠπίετ [ε οοπιπηἱππίας ποη 
εανᾶπι, 4πο ρτοσῖπιϊ οἷῆς «αρα τεοῖρίίατ, [εὰ 1ρίαπι «ᾱ- 
ραῖ. Ἀμωπε τετο πιεποϊπίζε εἰῖαπι οροεῖεῖ Ἠαππετῖ οαρωῖ, 
ᾳποᾶ Εταπἆε εἴε, Ιπ[ετ ἴπ επἰγεαιζαίετι οετνῖοῖς Ἰα1ῖ [σα- 

Ρυ]οταπι ο{ᾷς, 4ᾶε Ἰετῖίετ αγα εἰ, ἴαπι εοη/{αείε Ηῖρρο- 

εταίετι Ιπίετάαπι ε]ασπιοάϊ τες Πα εσρεῖπετε, μὲ ππης 

αασπα Ἰποαῖξε, ατισαίααι απίεπι Ἰαιί Γεαρπ]ατωπι οὓς; ἵπ- 

ἱετάαπι πος ἴῑα, [εὰ 8ο Π ἀϊοετει, ατἰϊςαίασι ααῖ επτα Ἰαῖο 

Γοαραϊαταπα εἴε οοππο Εως; οπεπιαάπιοάσσι ἴπ Ἠῦτο ἂε 
ταεϊατῖς, Ὠδῖ [αερεπατπετο [οτιδαξτ, ατίῖοα]ας οπἱ αἆ σεηα. 

ἴπο πιοάο, Ιπφαῖῖ, Ίος εξ ἵπ υπᾶπι ρατίεπι [εῖτε {6 Ἠαπο 

τιου]ωπι εχοϊἆετε, ααποά απ γετε Πο Ἰαδεαί, ἵπ Εῖς οπχε 
Γεφαππίαχς εοπάεταΡίπιης. 

. Π. 

-ἴπ [μρετίοτεπι υετο οσα αμὲ πι απεεγίοτεπα πωπφματηο. 

64ΓΕΝΓΦ τομ, ΧΥΙΠ, γ 
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Εά. Οµασι. ΧΠ. {[ 39.1 Εὰ. Ρα, . (578. 519.) 
Τῆς κατὼ τὸν ὦμον διαρθῥώδεως ἤ κοιλότης, ἣν ἐπὶ 

τῷ πέρατι τοῦ τῆς ὠμοπλάτης αὐχένος ἔφην ὑπάρχειν, εἰς 

τὸ πρόσω τέτραπται µέρος, ὥσθ', ὅταν ἀνατείνῃ τις τὸν 

βραχίονα, καταλαμβάνειν αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν ἅπαν ἀκριβῶς 
τὸ κοῖλον. ἁπάσης δὲ διαρθρώσεως ἓξ τῶν πέριξ χωρῶν 

οὐσῶν, τῆς ἄνω καὶ κάτω καὶ πρόσω καὶ ὀπίσω καὶ ἔξω 

καὶ ἔνδον, ἡ μὲν ἀκριβῶς ἄνω μὲν τοῦ κατ ὠὤμὸν. ἄρθρου' 
τὸ σαρκῶδες ἐπιβεβλημένον ἔχει τοῦ δελτοειδοῦς ὑπὸ τινῶν 

ὀνομαζομένου μυὸς, ἡ δ᾽ ὡς πρὸς τὸν τράχηλον ἐκκλιγομένη 

τὴν ῥάχιν τῆρ ὠμοπλάτης, ᾗ τῆς κλειδὺς ζευγνυµένης τὸ 

καλοιμενον ἀκρώμιον }εννάταυ. κατὰ δὲ τὴν ἔξω χώραν 
ἐσεὶν ἡ ἀπόφυσις τῆς ὠμοπλάτης, ᾖἓν διὼ τὸ σχῆμα τινὲς 

μὲν αγκυροειδῆ προσαγορεύοτσιν, ἔνιοι δὲ κορακοειδῆ. αὕτη 

μὲν οὖν κωλύει τὴν εἰς τοῦτο τὸ µέρος ἔκπτωσιν τοῦ ἄρ- 
ὅρου, τὴν δ᾽ ὀπίσω τὶς ἂν ἡμῶν ἐννοῆσαι δύναιτο τῆς 

ὠμοπλάτης ἐνταῦθα κειµένης. λοιποὶ τοίνυν ἀφρούρητου 

τόποι (579) τέσσαρές εἶσιν, εἰς οὓς ἐννοῆσαι δύναται τὸ 

ἄρθρον ἐκπίπτειν, ὧν ἁπάντων ἐμνημόνευσε, τοῦ μὲν κάτω 

Οαναπα 1 αποά τεία]ῖ 1Π εχκίτεπια οογνῖοε ]αΕῖ Γοαρια- 

Ίατιπι ο[]ς Πίαπν εβ. ἵπ Ρτίογοπι ραγίοτα, Οἴαχα υδί ἵα- 

πηεγιθ Ἰω [αρεγίογεπι ῥραγίεπι Ρροττὶριίας, ας επρµέ εὖο΄ 

σανο Ρτοτίας {οίο τεοιρίαν, Αἲἴ Ύαμπι οοπιπῖ[Πάγαε απῖ- 

νετ[αθ [εκ Επι ρατῖε οἰγουππ[απίες, Γαρετῖογ΄ 6{ 1Π{εΓίος, 

Ριῖοτ εἰ Ροβετίος, εχιετίος οί Ἱπίετίος, ῥρ8τ6 Ἠω]ής σο]- 

πι(αγαε εχουϊΠίαε Γωρετίος ἱερῖῖιτ οατπο[α Ρράγίε Π]ίας 

πιυ [ουν φαξ 4 παπι Ἠέεταπι 4 περιαε[επἰοεί, δἐλιοειδὲς α- 

ααἱθαεάαπι Ἠποπιϊηαίανς οσα νεγο αἆ οο]]άπι Ἱπεπαί, ἴα-΄ 
Ρεγ]εοίιπι Ἰαδεί ἀοτ[απι Ἰαιῖ [οαρυ]αταπι ο[ῃ, «µα Ἰά 

Γαπαπηηπα οι ]ηρα]ο οοπ]απρίίασ, ΑΝ Ππίεγῖοτῖ ρατίε οἳ- 

]ϊοίίασ Ρργοοεί[ας Ἰαΐί [εαρα]ατασι ο] αθεπι ποππαῖ αἩ 

ΑΠΟΟΓ4ϱ ΠπιϊΠαάϊπε Υοσαπί ἀγκυροειδῆ, αἢῖ α τοβτί Ἡριιτα 

κορακοειδῆ. Ἠϊο Ἰἴαφαε ρτομ]δεί αιοπιῖηας 1 6αΠΙ ραΓ- 

επι αγήσομ]η5 εἰαδαίας, ἵπ Ῥοβοτίογεπι απῖς πο[ίγωπι Ροίε-- 

τί οοποίρετθε, ϱπππι 1Ρὶ Ἰαΐηπι [οαρι]αταπι ο ΠΙ7 Βε- 

Παηί αμαἱιο; Ίου Ποπ Περία, ἵπ 4απε ριίατε ]οεί αγίῖοιι- 
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κατ αὐτοῦ τοῦ διβλίου τὴν ἀρχὴν εἰπὼν, ὤμου δὲ ἄρθρον 
ἕνα τρύπον οἶδα ὀλισθαῖνον τὸν εἰς τὴν µασχάλην, [5290] 
τῶν λοιπῶν δὲ τριῶν ὀνομασεῖι πρώτου μὲν τοῦ ἄνω, δευ- 

τέρου δὲ τοῦ ἔξω, τρίτου δὲ τοῦ πρὐσω. προσέχωμεν οὖν 
τὸν νοῦν, τίνα λέγει περὶ τῶν δίο τρόπων ὧν ἐν ταύτῃ τῇ 
ῥήσει προεχειρἰσατὀ. 

ώ. 

7. 
. ϕ .. 3 π πα ” 

Οὐ μέντοι δισχυριείω 7ε, εἰ ὀλισθαίνοι ἂν ἢ οὔ' καίπερ 

ἐχων περὶ αὐτοῦ ὅ τι λέγω. αταρ οὐδὲ ἐς τὸ ἔαπροσθεν 
ση .- ο τά .. κκ. δα ’ 

οὐδέπω ὅπωπα, οὐδὲ τοῦτο ὅτι ἐδοξέ µου ωλισῦηκέναι. 
- .) - ν . ’ 2 ”. 

τοῖσι μέντοι ἰατροῖσε δὁλέει καρτα ἐς τοϊμπροσῦθεν ολι- 

σθαένειν, καὶ μαλιστα ἐξαπατώνται ἐν τούτοισιν, ὦν ἂν 

σθίσις καταλάβη τᾶς σάῤχας τᾶς πὲρὶ ἄρθρον τὲ καὶ τὸν 

βραχίονα. ΦΔαίνέται γαρ ἐν τοῖσι τοιούτοισι παντάπασι 

ᾖᾗ κεαλὴ τοῦ βραχίονας ἐξέχουσα ἐς τούμπροσθεν. ἐγω 
 Τ ανν νε 3 / ” , 

δέ ποτὲ τὸ τοιοῦτον οὐ σφὰς ἐκπεπτωκέναι ἠκουσα φλαύ- 
ῃ . - Β - : / - , αν. 

θως ὑπὸ τε τῶν ἰατρῶν ὑπό τὲ τῶν δηµότέων διὰ τοῦτο 

Ίαπ] ΕεΓΙΠΠΡΕΤΕ,  απογιπι οππῖαπ πεπηπῖῖ ἸηΓετιοτίς φπῖ- 

ἄεπι ΠπΙίιο Πβτὶί, απατά πα αγΠοα]απα  απϊοπι ]α [σα- 

Ρυ]αγυπι ο] πονί Ππο πιοάο εκοἰἆετε, Πεπιρε 1Π α]απῃ, 

γε]ῖφποχΗπι νεγο {τίμπι ποπηϊπαῖπα, Ρτίπαπι Γ[αρογίοσῖς, 

ἀείπάε εχίετίογῖς, ἴετί]ο ΡτΙΟΓῖ. Οοπβάεγεπιας ἱριιν ᾳπἰἆ 

4ε ἆποβις πιοᾶῖβ ἀῑσαξ, «ος αροτε[ας εβ Ρρτοχίπιίς γοχΡῖς, 

ΠΠ. 

ΊΝοη ε[ῖ ἕαππεπ φμσᾶ ἑοπιεπάέτε εωρίαπι, επἑἰάαῖπε απ Πο; 

ει β ἂε εο ποπ ἀε[έ, φιοᾶ ἀἰεαπι; [εᾶ ὑπ ΡΤίογεπι ῥατ- 

έεπι εἴαρ [μπι πες υἱᾶι Ώπφµαπῃ πεο εἰαδὶ ρό[]ε επίίπιο, 

6επ[επε ἔαπιεπ ομϊάαπι ππεαἰοὶ ἴπ ργιόγετϊ ῥαγίεπι ρῖω- 

τίτπμτα επεἰάετε; ἀεειριμπειγ αμϊεπι πἠααϊππε τὶς ΦφμοΓε 

«αχγο εἴγοα αγεεμίιπαι ἐ Πμππεγιπή τάδε ἑοπ[ωππρέα ε[ξ; 

[φιιάεπι ἴπ ῖς Πμπιετὶ εαρµε ἵπ ρτίογὶ ραγέε ργοπά πες 

Πε ο[επαῖι. Έρο φιπὶ ἵπ εαπαι ραγεήὶ ργοείᾶϊ/}ε αγιῖ-- 

εἰ περ αγετα, ρτοριέγεα εἲ ἆ τὴεάϊοϊς ἐὶ ἆ φμίᾳο Ιπαίε 

γο 
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τὸ πρᾶγμα. ἐδύκεον γὰρ αὐτοῖσι ἠγνοηκέναι μοῦνηνν οἑ 

δὲ ἄλλοι πάντες ἐγνωκέναι καὶ οὐκ ἠδυνάμην αὐτοὺς ἄνα- . 
- ” 3 / .’ ος ν 4 , 

γνώναι, εἰ μὴ μόλις ὅτε τὸδ᾽ ἐσεὶ τοιονδε, 

4ύο τρόπους ὀλισθήματος εἰρηκὼς, τόν τὲ ἄνω καὶ τὸν 

ἔξω, καὶ ἀποφηνάμενόρ γε περὶ ἀμφοτέρων, ὧς οὐδέεερον 

αὐτῶν ἑωρακῶς εἴην μετὰ ταῦτα προσέγραψε τὴν νῦν ἡμῖν 

προκειµένην λέξιν, ὡς περὶ ἀμφοῖν διαλεγόµενοο. ἀλλὼ τό 

γε προσκείµενον αὐτῇ κατὰ τὸ τέλος, ἔνθα φησὶ, καΐτοῦ 

ἔχων περὶ αὐτοῦ ὅ τι λέγω, δοκεῖ φανερῶς ἐπὶ Θατέρου 

τῶν προειρηµένων ἐέώων περὶ γὰρ ἁμφοτέρων περ 

ἠβουλήθη λέγει οὐκ ἂν εἶπεν ἐνικῶς αὐτοὶ µήτ. οὖν περὶ 

μονῆς τῆς ἔξω διαφορᾶς ποιεῖται τὸν λόγον, ἐκείνῃ γὰρ 

ἐπενήνεκται τὸ, καίτοι ἔχων περὶ αὐτοῦ ὅ τι λέγω. δύνα- 

“ ταί γὲ μὴν, ὥς τινες ἤκουσαν, ἐν σχήµατε λέξεως εἐρῆσθαι 

παλαιῷ περὶ τῶν σρόπων ἀμφοτέρων, ὡς εἰ καὶ οὕτως ἐγε- 

γράφει, καίτου ἔχων περὶ τούτου τοῦ πράγματος ὅτε λέγω. 

ἔνιου δὲ ἐγχωρεῖν φασιν ἡμαρτῆσθαι τὴν λέξιν, οὐκ ὀρθῶς 

αιᾶϊνί; μπις επῖπι Ἱαδίεις [μπι ἱρπατις, οειεγίφιε ΟΠΕΣ 

ρετὴεῖ, υἴχφμε ρετ[μαᾶετε Ιίς ροιμί τεπι ἴα /[ε Μαδετει 

Ἐκ[εηααίας πας ραγίες ἵπ απας εχοἰάῖξ, Γαρεγίογεπι 

[οἶ]]οεί εἰ εχίετίοσεπα, ἐε[αίμδᾳιε εκ μἰγίδᾳαε 1π πειίγαπι 

{ο νιάϊ[[ε ατίΙοι]απα Ἰαχαίαπι, αα[ 4ε πίταφαε ΡεΓιγαςίαη8 

βἀ[οπρία παπο νετδα Ῥτορο[αίξ Όυοά απίεπι Ρο[εα Ῥο- 

πξ ουσπα Ἱπαπῖξ, εἰ ΠΠ ἂε εο ποπ 4εβί ᾳποά ἀϊσαπη, βρεΓίθ 

νὶᾶοιας αἆ αἰίεταπι Ρχοροβίαταπι ρασίίαπι τεζεγ. ΊἈΝαπι Π 

το[εττῖ αἆ π!χαπιφαε νο]αλ[Τεί, ποῦ Ἰοᾳμαίας ε[Τεί Πησιι]ατ 

ἨΏΠΙΕΤΟ ἆθ εο. ΑΠ ἆο Γοἷο εκῖεσίοσί Ίοσο Ἱπίε]Ιρῖί, βαι-- 

ἄεπι γεχρα Ίαεο αἩ ϱο οσο Ῥγοχίπια Γαρ]οίπηίας οἱ {1 4ε 

εο ποπ Πί αιοᾷ ἀῑσαπι, Ῥοϊεβι εἰίαπαι, αἱ ποππι]]{ αοοῖ- 

Ρίαπί, ἆε πίχοαπε Ίοοο Ἰά Γοἱρβίζο [ας απίῖηυα ΊἸοηπερά1 

Ἡσιτα, αα[ί Ίνα [οῖρ[ετῖε εἴ { ποπ ἀε[ί ἄε εα 1θ' αιοά 

ἀϊοαπι. Α]απί ποπηα]Ι ἆατε Ῥο[ε [οπἱρίηχαπι Ίθπο ϱ0Σ-- 
ν 
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γράψαντος τοῦ πρώτου βιβλιογράφου, κἄπειτα μηδενὸς αὐ- 
τὴν ἐπανορθώσαι τολμήσανιος ἄχρι δεῦρο διαφυλαχῦηναυ 

τὴν ἁμαρτίαν. ἐἔγω δὲ καθ ἕν τι τῶν ἀνειγράφων εὗρον 

οὕτω εγραμμµένον, καίΐτοι ἔχων περὶ αὐτῶν ὅ τι λέγω. μὲ- 

ταγθάψαι δηλονότι τολμήσαντός τινος τὴν ἐναντίως τοῖς ἄλ- 

λοις εὑρισκομένην }ραφήν ἀλλ εἴτε περὶ αἀμφοιέρων τῶν 
τρόπων εἴτε περὶ Φατέρου μόνου φησὶν οὐκ ἔχειν ἰσχυρίσα- 

σθαι. καλὸν δὴ ἡμᾶς ἐστι περὶ ἀμφοτέρων ἐπισκέψασθαυ, 
τοσοῦτον ἔτω περὶ τῆς λέξεως αὐτοῦ προειπόντας, ὧς τὸ 

ἰσχυριείω δηλοῖ τὸ ἰσχυριστικώς ἔχω, παραπλησίως τῷ 
ὀψείω, δηλοῦντε καὶ αὐτῷ τὸ ὁπτικώς ἔχω, παρ ὃ καὶ 'Οµη- 

ϱος ἐποίησε τὴν ὀψείοντες φωνὴν, σηµαίνων κάκεῖνοφ δε᾽ 

αὐτῆς τοὺς ὀπτικώς ἔχοντας, ἔνθα φησί" 

Ἰῷ ὁ) οἵ γ᾿ ὀψείοντες ἀὐτῆς καὶ πολέμοιοι 

ἃ ’ ” 3 , 

διὰ τέ γοῦν ἔφη, καΐτου δυνάμενός το λέγειν οὐκ ἔθέλω 

Σεπεῖν, ἐπισκεψωμεθα πρότερον ἐπινοήσαντες αὐτοὶ τίνα 
ΝΕ 8 - , ο / ” ᾽ ς . ” » 

ποτ ἐστιν ἅ λέγειν ἐδυνατο. ὃδῆλον γὰρ ὡς ἐκ τῆς των 

τυρίαπι εἶζε, «παπι α Ρεῖπιο Πθτατίιο ποΏ Σεοίε {αεσῖῖ ἆε-- 

Γοπιρία; εἴ 4πυπι Πεπιο ἀείπάθο αω[ας Σιμεπῖ ἀρίαπι οουτ]- 

δετε, ἨΜαοίεπις οογγαρίαπι Ρετίενεχατθο. ΊἈο5 αὐίεΠι 1π 41ο- 

ἆαπι εχεπιρ]ο ἵα [οτἱρίαπι Ιπγεπίπιας, εἴ Π ποπ ἀε[Πί ἆθ 

16 αποά ἀἶσαπι, «απ α]ᾳαῖς ποπ ἀαρίιίατίί α]ίετ Γογίρετα 

απάπι αλΏρί τερετϊτείωστ, Γεὰ βνε ἆε πίτοφαε Ίοοο Πνε ἆθ 

α]ιετο Ταηίαπι ἀῑσαῖ, ηοα ϱβ αιιοᾶᾷ οοπἰεπάετε ομρίαπ, 

οΡρεΓαε Ρχείἴαπι πορ]ς εβὶ πἰγαπιφαε εοπίεπιρ]ατί οοᾷ αἰ[ϊπεί 

84 ε]ις νετρα, 1]]ο ἀιπίαχαί αἀ]εοίο ααοᾶ Υεχρο ἐσχυριείω 

Βρπ]Ποαν]ϊ οοπίεπάετο ομρίο: 1ά εηἶπι πἶμΙ] αῑιά ποἰαῖ, 

απεπιαἀπιοάσπι εἰ νετραπι ὀψείω ν]άετε ομρῖο, ππάθ Ηο- 
ππεγμς ἀεάυχίί γουαβι]ωπο ὀψείοντες, Βρηϊβοαπθ ουρίεπίεΒ 

νίάετε, αυυπι ἀπουῖξ: 

Ἰῷ ῥ᾽ οἵ γ᾿ ὀψείοντες ἀὐτῆς καὶ πολέμοιοι 

Οοπβάεγεπιμθ 1ρίίας οα[απι φαπποργεία αἲῖ πο]]ο [ο α]ι- 
ου]ά ἀΐοετε, εἰ Π ποπ ἀε[Ι αιοᾷ ἀῑσαί, Ῥτίπιο Ἱπιε]]]- 

δεπίες ϱιαεπαπι ΠΠὶ ο«ἱαε ἀῑσοετε ΡοΠεί, Οοπβαί αιίσπι 
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μερῶν φύπέως ἡ }οῦν ἀὔρεσις αὐτῶν τῶν λεχθησομένων 

ἐγένετο ὢν, εἴπερ ὅλως ἠξίωσεν εἰπεῖν τι, τὴν κατασκευὴν δὲ 

αὐιῶν ἀκριῤῶς ἔχειν ὑφ ἡμῶν δεδειγμένην ἔν τε τῷ περὶ 

ὀσιῶν βιῤλίω καὶ τῇ τῶν μυῶν ἀνατομῇ καὶ δηλονότι κάν 

ταῖς ἀνατομικαῖς ἐγχειρήσεσιν. ἡ γὰρ αρτηριῶν καὶ φλὲ- 

βῶν καὶ [3291] νεύρων φύσις οιδὲν εἰς τὰ παρόντα χρή- 

σιµος, ἐπειδὴ τὰ κατὰ τὰς ἐκπτώσεις τών ἄρθφων ἅπαιτα 

συμπτώματα η εεα: τε καὶ κωλύειαι διά τὲ τὰ τῶν ὁσιῶν 

ἄρθρα καὶ τοὺς περιέχοντας αὐτὰ μυαρ᾽ οὐδὲν εἰς αὐτὰ 

συντελούντων ἢ κωλυύντων οὔτε τῶν ἀρτηρι οὔτε τῶν 

νεύρων ἢ τῶν φλεβών. αὐτίκα γέ του τὸ κατ ὦμον ἄρθρον 

πάντων τῶν ἄλλων ἑτοιμότερον ἐκαμσεε; διότι τε μονοειδές 

ἐστι καὶ ἁπλοῦν, οὐχ ὥσπερ τὸ κατὰ γόνυ διπλοῦν ἢ τὸ 

ματ ἀγκῶνα ποικίλον τὲ καὶ οὔ ποτε ἁπλοῦν, ὅτι τὲ τοῦ 

βραλιονος ᾗ κεφαλὴ µεγάλη τ οὖσα καὶ χωρὶς προμήκους 

αὐχένους αβαθεῖ κοιλότητυ διαρθροῦται, τοῦ τὲ μηροῦ τὴν 

{ αῑά ἀϊοεπάππι οπηπΊπο ΠΡὶ βαιίΠει, εκ Ρατίίαπι πᾶ- 

ατα ἀπνοπίεπάαπα Γαἱ[ῇς, ΡῬατίίασι ααίεπι παίαγαπα ἆθπποή-- 

Πνανίπας αἲ πΏσαεπι 1 Μθτο 4ε οἴμῦιδ, ἵπ εο αἩῖ ε[ϊ 

ἄςο πιι[οιι]ῖς ἰποϊάσπά( 6ἳ 1η «ο ααἱ 4θ ταιῖομο 1ποϊφεπάί 

οοτροσίδ; Παίΐπτα επίπι ατετίαταπα, γεπᾶτυπα πεγνογ ας 

πϊμΙ] αἁ Ίναπο Ίοοιπα {αοῖῖ, απία οᾶ[αθ ΟΠΠΠΕς, οί αγίι- 

ου]ϊ εκοϊἀμπί, Παπ ἃο Ρτολίρεπίας εἰ ο ο[παπι οοπι-- 

ππΙ[ατοπι εἳ οὗ πια{οι]ο ααἰδας Ί]]α οοπιρτεμεπατίας, ἂἆ 

απ αα τεπι οου{εγαηί απ Ρτομίρεπί Υεπαε, πεινΙ εἰ αγίθ- 

τίαο. Ας π6 ΙοηβίΠ5 ἃ ΡΓοΡοΠίο ἀ[οεάαπιως, Ἰαἱ1 {οαρι- 

Ίαγια ο] αγιίου]ας Ἰπίες οείεΓο ΟΠΙΠΕς [αςἱ]]ήπις ῥσο]θ-. 

Ῥϊίας, ααοπίαπα ππίης {ογπηπε ε[ὶ οἱ βπιρ]εκ, ποη ἀπρ]εΣ, 

απεπιαάσιοάσα ααἲ 1 δεπα ες πεφιε νατίμς εί πιυ]]ο 

πηοάο Ππηρίεκ, ααεπιαάπιοᾶαπι αΙ- ἵπ ουΡίίο εἰ αποηπίαία 

Ἱππιονί σαριῖ ῥταηᾶε εΠὶ εἴ ῄηο οῬ]οηρα οέτν]ου Ἱπ παπι 

Ρατ ἀο[άεηίεπι οοπ]τοίίασς {επιας γεγο οβραΐ ρητό 

Ἠαμαί εἰ οετνῖσοεπι οῬΙοΏβατω, 1ὰ Ύετο ον (1ο τεοῖρ]- 

(ως να]άε βηπαίαπα ῇ; εἰ αἰιί Ιαυτῖφ οἱπρίίας, αάάᾳε αιοάἀ 
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κεφαλἠν ἔχοντος μικρὰν καὶ τὸν αὐχένα προµήκη. τὴν δ᾽ 
ὑποδεχομένην αὐτὸν κοτύλην βαθείαν, ὀφρύσιν ἀξιολόγοις 

στεφανωμένην, μετὰ τοῦ καὶ σύνδεσμον ἐσχυρότατον κατ 

ἄκραν αὐτοῦ τὴν κεφαλήν τῷ βαθυτάτω χωρίῳ τῆς κοτύ- 

ης τὴν σύμφυσιν ἔχειν. εἰκότως οὖν ὀλιγάκις ὁ μηρὸς ἐκ- 

πίπτει, πλειστάκις δὲ ὃ βραχίων, ὡς ἂν μήτε τὸν σύνδε- 
σµον ἔχων µήτ ἐγκαταβαίνων βαθείᾳ κοιλὀτητυ. τὴν μὲν 

οὖν αρχὴν τῆς ἐκπτωσεως εἰς ἐκεῖνο Ίίνεσθαι τὸ µέρος 
ἀναγκαῖόν ἐστιν, εἰς ὅπερ ἂν ἡἤ τοῦ σχήματος ἄγει βία. 

µένειν ὃ᾽ οὐκέι ἐξ ἀνάγκης δύναται ἓν ἐκείγῳ διά τε τὴν 

συσικὴν εἰς τὸ κάτω ῥοπὴν καὶ τὴν στενογωρίαν ἐνίοτε τοῦ 

χωρίου γενομένην, ἤτου δὲ ἐξοχὰς ὁὀσιῶν ἡ συντονίαν μυῶν. 

ἡ μὲν οὖν ἄνω χωρα τῆς κατ ὤμον διαρθρωσεως ὑπερκεί- 
µενον ἔχει τὸ ἀκρώμιον, ὥστε εἰ καὶ µειασταίη ποτὲ τὸ 

ἄρθρον εἰς αὐτὴν οὐ παραδεχοµένων αὖὐιὸ τῶν ἐνταῦθα 

τεταγµένων ὁὀστῶν, αὐτίκα τῷ βάρει ῥέψαν ἐξενεχθήσεταυ 
κάτω. ἡ ὃ᾽ ἔξω χώρα καὶ µύας ἔχει μεγάλους, αἀλλα τὴν 
εἰς τὸ κάτω ῥοπὴν ἐἑτοίμην. ἐνδέχεται δέ ποτὲ καὶ βίαιον 

ἵπ ΓΗΠΠΠΙΟ οβρῖίθ ρες ναἰάΠππιαπι Ἱραπιεπίαπι αἆ Γααπι 
οανυπι, 98 πιαχῖπιε αἰίαπι εἲ, ἀεβιπείωτ, ὁτπτε ΙΠίαφυε 

{επιαΓ ταΤο Ρρτοοῖαί, [αερε Ἠππιεταδ, πῖ αἱ πεφαθ 1ρ8-- 

απεηίωπι ἸαῦεΒί, πεηµε 1Π α)Ηογὶ ο8νο [ε Ιπῃηαεί. 1Νθ- 

οείζε αμίεπι ε[, αιιωπ ργο]αὈίίας, Ργιποῖρίο 1Π επι ΡαΓ- 

ἴεπι πιονετὶ, 1Ππ 4ΠΑπι οοπιρε]Ητας νὶ 1αθ Παβία 94ο 

Ώσυταίυσ; αΕὶ ΠΠάΠεΓεΕ πεοε[ατγῖο Ποη Ροίε[ῖ εἰ φιιοά Γμορίε 

ηημία ἀεοτίαπι {εταίας εἲ φιοά Ππιετάαπι ργτομ]ρεαίιτ 8η- 

βυ[ῖα Ἰοοί, Βνε οὗ οἴπαπι Ρρτοοε[[ας, [νε οὗ πηα[οι]οΓιαπα 

νὶτεβ, Ἰσίίαγ ]αἱἱ [οαρι]αταπι ο(ῇς οοπηπι! [ατα Γαρεγ]εοίιπι 

Ἰαδεί α [ωρεσ]ογί ρατίε Γωπππιηπι αἱ [εαρα]αταπι ο{ῇς, ᾳαα 

επι Ἱπρι]ο οοη]μηρίίατ, εἰ 14εο απαπινῖς ἵπ εαπα αληπαηἆο 

αγί]οι]ας ππονεαίως, ο ππι αὖ οβιρας ᾳααε 1Ρῖ Γαπί πο 

αἀπιιἰαίατ, [ἰαίῖπι Ῥοπάετε Ἱπο]ηαίαπι ἀεοτίαπι {Γετείαγ” 

οὗ εχἰεγίογῖ ΨεΓτο πιβρὶδ πιυ[οι]5 οοπΙϊπείασ, ΡγαείεγᾳΙαΠ1 

. Ἕυοά ατγΠοι]ας ἀεοτ[απι παἰυτα]τεν Ἱπο]ηαίας, Ππιετάμπα 

ἔππιεη ν]ο]επίας Ἠαδίίας αἱ πια[οι]οθ Ρο[πί ἰαίες [ε ἀῑάιι- 
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σχῆμα διαστήσειν ἄπ᾿ ἀλλήλων δυνάµενον εἰς τὴν μεταξὺ 

χώραν αὐτῶν ἁπώσασθαι τὸ ἄρθρον, ἐν ᾖ σφηνωθῇ, ὑπ 

αὐτῶν τῶν μυών κατασχεθῆναι. διὰ τοῦτ οὖν καὶ ὁ /π- 

ποκράτης φησὶ, μὴ δισχυρίσασθαι βιαίως, εἴτ᾽ ἐκπεσεῖν 
οἷόν τὲ τὸ κατ ὤμον ἄρθρον εἴτε καὶ µή. ὅσῳ μὲν γὰρ 
ἐπὶ τὸ κάτω ῥέπειν, οὐδ᾽ ἂν ἐν τῇ πρόσω χώρᾳ διαμεῖναυ 
δύναται. διαστάντων δὲ, ὡς εἴρηται, τῶν μυών οὐκ ἀδύ- 

ναιον φαἰνέται σφηνωθὲν ἐνταῦθα µένειν. λέγειν μὲν οὖν 

εἶχε τοιαῦτα περὶ τῆς εἰς ἄλλο τι χωρίον ὅτι μὴ τὴν µα- 
σχάλην ἐκπτώσεως. ἐπεὶ δ᾽ οὐδέποτε ἑώρακεν, οὐκ ἠξίωσὲ 
7θάφειν αἰτίας ἐξ ἐπινοίας λογικών, ἀξιοπιστότερον ἡγοίμε- 

νο αξὶ τὸ φαινόµενον ἐναργῶς. οὕτως οὖν καὶ τὰς ἐν 
ταῖς θεραπείαις ἐπινοίας ἑαυτοῦ τῇ πείρα βεβαιοῖι, πρὶν 

ἡμᾶς διδάσκειν, οὐχ ὡς ἔνιοι τῶν μὲε αὐτὸν ἰατρῶν ἔγρα- 

Ψαν, ἐν θεραπευτικοῖς συγγράµµασι κελεύοντες ἡμᾶς ποιεῖν 
ἃ µηδέποτε αὐτοὶ πρόσθεν ἔπραξαν. αλλ ὅ γε “Ιπποκράτης 

ἓν αὐτῷ τούτῳ τῷ βιβλίῳ περὶ τῶν κατὰ ῥάχιν διαλεγύ- 
µενος , εἴθ᾽ ἑαυτοῦ τὴν ἐπίνοιαν εἰπὼν ὑπὸ τῆς πείρας ἀδύ- 

«ΕΤΕ; Ῥοίε[ῇ Ίπ [ραίῖαπι φιοᾷ 1πίετ ϱο8 ε[ αγοπ]απι οοπι- 

Ῥε]]ετε, ᾳπο ἀεϊπάε αἀβγίοίας πιω[οι]] οοππεαϊασ; αἴηιθ 

Ἠαο ἆε οαι[α ἀῑκίε Ηϊρροσταίον ποἰ]ε Γε εοπἰεπάετε εχεῖ- 

ἀαΐπε ατγιῖοι]ας Ἠαπιεγὶ πεο Πθ, Ομαίεπης επῖπι ἀθογίαπι 

Πετίασ, πιαπεγε ἵπ ργ]ογὶ Ῥρατίο ποη Ρροϊε[ι; ἀῑάιοιῖ αιιίεπα 

πηη/[οι]]ς, τί ἀῑσίαπι εβ, πλ] αἰἴεπαπι νἰᾶείατ αά Πείνα 

1ΡΙ οοπ{ϊπεεί. Ἠαες αἀάποετο Ροϊαῖῖ 4ε Παπιετί οδρίίε Ἰα- 

καίΐο Ίπ αϊππι Ἰοουπι (πᾶπι 1Π αἶαπ. Ῥεά απαπ 1ά πΙΠ-- 

αυααι νἰάεγ]ῖ, οοπιπιεη!1ἰ]α5 8Η [5 [οτ]ρεπάας ε[]α παπίπιθ 

ογεάΙά1ἒ, πίαιε πιαρῖς Πάε ἀϊρπαπι εκἰ[ήπιαπθ, αιιοά ενῖ- 

ἀεπίεν αρρατεῖ αἴᾶπι φυαοά α Τ8ΙοΠθ ἀμοίατ. δίο εἴ 

4παεοΙποιε 1ρ[ίε αἆ οιγαΙοπεπι εχοορϊαναί, Ῥτίμδφιαπα 

ηος5 ἀοοθεαί, εχρεγἰπιεπίο οοπιργοδαί; ποιπ Που ποππμὰ 

εκ ]απίοπίρας πιεά]οῖς αιῖ 1π [ογρίϊς 4ε ταϊῖοπε πιεάεπάὰ 

ποῬῖς θα Ἱπιρεταταπί πας {1ρῇ πππαιαπι απίο [απὲ οχρετίῖ. 

Βεὰ εἰ 1ρ[ε Ηιρροογαίες 1π Ίου Ἰρτο «παπι ἱταοία[εί ἆθ 
118 4υαε [ρίπαε ἀποϊάμης, [αράϊάΠΠείααε Ῥο[ε εχρετ]πιεπίο 

γεζαγραῖ 4αάς 1ρ[θ οχεοσἰἰα[εί, ἀπαιῖ: Ρα]οίτα θπίπι Ἡιι- 
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νατον ἐλεγχθεῖσαν ἔφη" ΄ καλὼ δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα μαθήματά 

ἐστιν, ἅ πειρηθένια ἀπορηθέντα ἐφάνη καὶ ὃν ἄσσα ἠπο- 

ρήθ. 

ὃ.. 

[202] (580) «Ἐἴ τις τοῦ βραχίονος Ψιλώσειε μὲν τῶν 
σαρκῶν τὴν ἐπωμίδα, ψιλώσειε δὲ ᾗ ὁ μῦς ἀνατείνυ, 

ψιλώσειε δὲ τὸν τένοντα τὸν κατὰ τὴν µασχάλην τὲ καὶ 

τὴν κληῖδα πρὸς τὸ στῆθος ἔχόοντα, Φαΐνοιτο ἂν τοῦ 

βρωχίονος ἡ κεφαλὴ ἐς τοὔμπροσῦεν ἐξέχουσα ἰσχυρῶςι 

καίπερ οὐκ ἐκπεπιωκνυῖα. πέφυκε γὰρ ἐφ τοὔμπροσθεν 

προπετὴς ἡ κεφαλὴ τοῦ βραχίονος, τὸ ὃ᾽ ἄλλο ὀστέον 

τοῦ βραχιόνος ἐς τὸ ἔξω παμπύλον. 

Ἀραχίων μὲν ὀνομάβεταν τὸ μεταξὺ τῶν δύο διαρθρω- 

σεων ὅλης τῆς χειρὸς µέρος, ἄκουὲ δέ µου δύο διαρθρώσεις, 

τὴν κατ ἀγκώνα καὶ τὴν κατ ὦμον. ἐπωμὶς δὲ τὸ ἐπάνω 

Ἱποπιοάᾶί πποππιεπία Γαπέ 6οΓΠΠΙ, απο 4πππι οχρεΓίῖ {α- 

πιμςδ, πε αΠεσία Ιηγεπίεπιαθ εἰ οαι[αΓµπι Ῥτορίετ αδθ 

Ῥάχυπα Ρτουε[Πεγίη!, 

ΙΥ. 

δὲ ομὶς εαγπεπι ἀειγαχετίε αὖ εα Ῥατίε Φµαε [ωρετ]εεία 

εοπηπηἰ[]µγαε ἠμππετὶ εµπι ἰαῖο [εαρμίατμπι ο[]ε αἆ εεγ- 

νίσεπι ο[επᾶϊε εἰ αὖ εα ϱµα [ῖεμς ε[ῖ ππιΓομίς φμί νεγ-- 

Γι [ωρετίογεπι ρατίεπι εχἰεπᾶϊε εἰ α ελοτᾶα ]μπία αἰαπι 

ει αὖ ]μρμίο αἆ ρεειµς, λμππετὶ οαρμε, φμαπιυῖς Ρτοία-- 

Ῥ[ωπα ποπ [εν ἵπ Ρρτίοτὶ ρατιε αἀπιοάμπι [ε ο[ειάαι. 

ἹΝαεμταἰέετ επἰπῃ Ἱμπιετὶ εαρμῖ ἴπ Ρτίοτεπι ρατίειπι ΡΤο- 

πηίπει; Τεἰίφμµπι Όεγο ο[[5 Πμπιετὶ ἵπ εκιεΓίοτεπι «Οπ” 

νεγεΙ(Γ. 

Ἡραχίων, 4πθπι Ἡππιεγαπι Υεγίπας, ἀῑο]ίατ ϱα τοῖς 

Ὀγασ]ήϊ ραί8 4. {πίεχ ἆποΒ ατί]ου]ο βία εΠ, ἀῑοδ απίεπι 

ατι]ομ]ος ἀπίε]Ηρὶ νο]ο εἰ ευπι αἱ αἆ ]αίμπι Γοαρα]αγαπι 
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ξά. 0Ρατί, ΧΗ. ί 393. ] : ρα Κὰ. Βα[, γ. (550) του ὤμου µέρος ἐπιτερνόμενον ὡς ἐπὶ τὸν τράχηλον, ὤμος 
γὰρ ὀνομάξεταυ τὸ περὶ τὴν διαρθρωσιν ἅπαν ὕσον φανε- 
ϱὸν, ὡς τό γε μὴ φαινόµενον ἐκ μὲν τῶν ὀπίσω μερῶν ἐἔστο 
τὸ τῆς ὠμοπλάτης ὁστοῦν, ἐκ δὲ τῶν κάτω τὸ κατὰ τὴν 
ἀνάστασιν ὕλης τῆς χειρὸς φανερὸν γιγνόμενον ὃ προσαγο- 
θέύεται μασχάλη. προειπὼν οὖν ὁ “πποκράτης, ἐφ᾽ ὧν 
ἠτροφήκασιν αἱ κατὰ τὸν ὤμον σάρκες, ἐξέχουσαν φαἰνὲ- 
σθαι τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονος, ὡς δοκεῖν ἐνίοιο ἐκπε- 
πτωκέναι, διδάσκειν τὴν φύσιν αὐτῆς ὕλην ἐξ ανατομῆς 
ἀξιῶν. εἴ τις βούλοιτο θεάσασθα, σαφῶς αὐτὴν, ψιλῶσαν 
μὲν τῶν σαρκῶν τὴν ἐπωμίδα, τουτέσει περιελεῖν σµίλη 
µέχρι τοῦ γυμνωθῆναι τὰ κατω. τὴν διάρθρωσιν ὁστᾶ, Ψι- 
λώσαι δὲ τὸν τένοντα τὸν κατὰ τὴν µασχαλην. τρεῖς γάρ 
του μύες εἰσὶν ἐνιαῦθα : πρὠτος μὲν ὁ ἀπὸ τῆς ὠμοπλάτης 
τὲ καὶ τῆς κλειδὸς ὁρμώμενος, ὃν καὶ δελτοξειδῆ ὀνομάξουσο. 
τούτου ποῦ μυὸς τὸ μὲν σαρκώδερ ἅπασαν καλύπτει τὴν 

ο5 αἳ ευπι αἲ αἆ ουὐίέαπι εῇ; ἐπωμὶρ Υεγο Ί]]α ᾳαο [α- 
Ῥετ]εοία οοπηπιΤαγας Ἰπηεγί ουπι Ἰαίο [οαρυ]αγηπι ο([ο αἆ 
οεχνίοες Ιπεπάϊί. Ώμος επἶπι Όγαεςσς ΠοΙΩθ{ΗΓ εχ Ιοία 
οοπηπ][ωτα 14 φποᾶ οει]1ς {α0)Ιοίίασ, π8πι φιιοᾷ Ἰαιί [οα-- 
Ρυ]αγυπι ο] π]ηίπιε [ο οΠβεηάΙί α Ροβιεγ]οτὶ ρασίε [ται 
εἰ; αὐ Ιη[εγίογτο οπιπα 1ὰ αιιοἆ αρρατεί, ϱὐωπι ἰοίπι 
Ῥνγασλίαπι Γαγ[απι Ρογρίίαν, αἶα, µασχαλη Οταεσε πηωποιι-- 
Ραἱωγ. ΕΒταείαιας Ἱρίμν Ηιρροοταίες υδἱ ἵπ οαγηθ ᾳ1αθ 
Πηπογί οοπιπη]{Ταγαπῃ οοπΠΙερΙί πιβοίε Γαπηπια ογίίας, οᾱ-- 
ραῖ Ἠωπιεγί Ἱία εκ[ῄαῃς οοπ/[ρ]οί, αἱ φιἱιδάαπι εχοἰἁ][[α 
ν]άεβίησ, ἆοσεί απ]νεγ[αιῃ ε]αδ παἰιτᾶπη οκ αγίθ οογρογίθ 
1πο]άεμά!, ργαεεἰρίεης ιἲ αιῖς αρετίο ἱπιιετί ἑρ[απι τε]ῖε 
3Ρ εα ρατῖε 189 Γαρεγ]εοία οοπιπι]{αγας ηπθτί ουσ Ἰαΐο 
{οαρυ]γηπι ο[ο αἆ οεγνίσεπι ΙπίθΙΚΙε οὔγηεπι ἀείγαίιαί, 
Ἠοο εβι [εαΙρε]]ο οἰγουπιοῖάαε, ἆοπεο φιιαθ ἵπ οοπηηί [αγ 
{υηί ο[[α πηπάεπίας: ἀείταμαί βπη]ἱέετ αὖ εα οἨογάα ϱ 86 
Ἰαχία αἶαπι εβ; ἴδγπί εηίπι Ἰὶς πυ[ομΙ [απε, ρτίπιας 
Ἰαίο [οπρι]ανιπη ο[[ς ας Ἱαρυ]ο οπές, «πεί α Ππηὶἠαδίπο 
ἨἩιεταε 4 νοοαπὲ δελτοειδῆ. Ημ] ας πηυ[ου]1 αιιοᾶ οβΓΠΟ Για 
ε[ὲ (ερῖί υηϊγετ[απι οοπιπα([Γαγαπα) ομογάα 1Π ουρία ἁἴπεπα 
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διάρθρωσιν, ὁ δὲ τένων εἰς τὸ τοῦ βραχίονος ὁστοὺν ἐμ- 

φύεται κατὰ µῆκος, ὥσπερ φύεται τένων ἄλλος αἀξιολόγου 

μυὸς ἀπὸ τοῦ στέρνου ἀρχομένου, παραφεροµένου δὲ τῷ 

προειρομένῳ κατὰ τὴν τῆς ὠμιαίας φλεβὸς θέσιν, οὗ καὶ 

αὐτοῦ µέμνηται λέγων, Ψιλώσειε δὲ τὸν τένοντα τὸν κατὰ 

τὴν μασχάλην, ἐν μέντοι τῷ φάναι ψιλωσειε δὲ, ᾗ ὁ μῦς 

ἀνατείνει, δύναται μὲν καὶ αὐτὸν τὸν δελτοειδῆ λέγειν, οὗ τὸ 

σαρκώδες ἅπαν καλύπτει τὸ ἄρθρον, ἐγχωρεῖ ὃ αὐτὸν καὶ 

τοῦ προσθίου κατὰ τὸν αὐχένα μεμνῆσθαιυ μυὸς ἔχοντος 

ἐν δύο κεφαλαῖς συνδέσµους εὐρώσευνς, τὸν μὲν ἕτερον ἐκ 

τῆς ἀγκυροειδοῦς ἀποφύσέως ἐκφυόμένον, τὸν δὲ ἕτερον ἐκ 

τῆς ὑψηλῆς ὀφρύος τοῦ τῆς ὠμοπλάτης αὐχέγος. 

, 
.. 

Ὁμιλέευ δὲ ὃ βραχίων τῷ κοἰλῳ τῆς ὠμοπλάτης πλάγιος, 

ὅταν παρὰ τὰς πλευρὼς παρατἐταμένος ἔῃ. ὕταν μέντον 

ἐς τοὔμπροσθεν ἐκτανυσθῇ ἡ ξύµπασα χεῖρν τότε ἡ κὲ- 

φαλὴ τοῦ βραχίονος κατ ἴξιν τῆς ὠμοπλάτης τῷ κοίλῳ 

εεμά{έ Ῥετ ο6 Ἱππιοτί, οἱ αΠῖραίασ α]ίεγα ο]ιοτάα ρταπάϊο- 

τῖ πιυ{[οιι]], αεί ἃ Ρρεοίοτε ΙΠοῖρῖεης οἵπι [αρετίοσϊ οοµ- 

πο, «μα βία νεπα ε{ῖ. φ1ὰε {10 αἷα πἆ ουβίαπι Ργοσεά[ξ, 

Μειμίπίε εἰἶαπι Ία]ας ἐρίαβ, «παπι Ἰπφῖ εἰ εἰοτάα ]αχία 

αἶαω; [δὰ απ αἰί εἰ αὓ εὰ 4υὖα βίας ε[ι πιυ[ε]α5 ο αῖ 

ψετίας Γαρεγίογοσι Ρᾶτίεπι εκιεπά(ξ, Ροϊυῖ ]οᾳαἱ ἆε πι” 

Γομ]ο αιἱ 4 Πιετααι τερτδε[ευα, ου]ας αποά οαγποίαπι 

ε[ ορετῖί υπῖνεν[ᾶιη οοπωπ{αγαπα. Ῥοϊαῖῖ εἰίααι πι[οιι-- 

Ίωπι ἀίαπι Ιπίει]ίσετε αιά {εγτίας ἂἆ ΡΓίογεπι ΡαΓίεπι μα- 

πηθγῖ εἰ α ἆποβις οβρίἶριας Ἱραπιεπία να]ῖάα Ἰαροί, 41ο” 

τιπι αἰίετυπι α ἸαἱΙ [σαρι]αγπι ο[ῇ]ς Ργοοείῖα 8Π6ΟΓΔ8 πι], 

αἴίετωπι α [αρ]πιίορί 14ῦγο οεγν]οῖ5 ε]αδάθαι οΏ]5 ἀερεπάεῖ. 

γ. 

ὔεγ[αειτ Ἀμππεγις ἰπ «ανο [αεῖ Γεαρμίαγωπι ο[[5 α ἴαιεγε, 

μδὶ ὀγαελίμπι Ἱμαια ἰαιμς εχιεπαϊἰιμτ; αἲ μδὶ εοιμπι ἵπ 

Ῥγίογεπι ᾗραγίεπι Ῥοττίβίεμ, Πιπιετίὶ εαρμὲ ϱ Τεβίοπε 

εαυὶ ἰαιὶ [εαρμίατωπα ο] [5 εοἰοσαίμτ, πεφιό απιρἰίμς 



316 Τ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ το ΙΠΠΟΚΡΗΤΟΙΥΣ ; 

Εά. Οµατι. ΧΠ. [2909. 991. ]. Ἐά. Βα[. Ὑ. (580.) Ζίνεται καὶ οὐκ- [293] ἕτι ἐξέχειν ἐς τοὔμπροσθεν φαί- 
νεται. περὶ οὗ νῦν ὁ λόγος οὐδέποτε εἶδον, οὐδὲ ἐς 
τοὺμπροσῦεν ἐκπεσὸν, οὐ μὴν ἐσχυριείω 7ὲ οὐδὲ περὶ τού- 
του, εἰ μὴ ἐκπέσῃ ἂν οὕτως ἢ οὔ. ὕταν οὖν ἐκπέση ὁ 
βραχίων ἐς τὴν µασχάλην, ἅιαε πολλοῖσιν ἐκπίπτοντος, 
πολλοὺὶ ἐπίστανται ἐμβάλλειν. εὐπαιδεύτου δέ ἐσιι τὸ εἰ- 
δέναι πάντας τοὺς τρὀπους οἷσιν οἱ ἐητροὶ ἐμβάλλουσο 
καὶ ὡς ἄν τις αὐιοῖσι τοῖσι τρὐποισι τούτοισυ κάλλισια 
χθώτο. χρέεσθαι δὲ χρὴ τῷ κρατίστῳ τῶν τρόπων, ἢν 
τὴν ἰσχυροτάτην ἀνάγκην ὁρᾷς, κράειστος δὲ ὕστατος γὲ- 
θαμμένος. 

5. 
3 η] "Ομιλεῖν ἔλεγον οἱ παλαιοὶ τοὐπίπαν οὖκ ἐπὲ τοῦ δια- 

λέγεσθαι, καθάπερ νῦν οἱ πολλοὶ, τὸ συνιέναι δὲ ἀλλήλοις 
καὶ οἷον ὁμοῦ εἰλεῖσθαι, ταύτη προσηγόρευε τῇ φωνῃ. καὶ 

- | 3 
. -” "Όμηρος ἐπὶ τῶν κατὰ τὴν ἀσπίδο 7εγθαμμένων ὑπὸ τοῦ 

"Ἠφαίστου φησίν' 

υἰάείμτ ἵπ Ῥγίογεπι ραγίεπι εχζεάεγε, Ἔτρο φιοᾶᾷ Ῥγο- 
Ῥο[ίέμπα «[ὲ πμπφµαπι οἰαί ἠμηιεγὶ εαριε ἴπ Ῥγίοτγεπι ψατ-- 
τεῃ Ρτοππουετἰ; ΠΟΠ ἔαπιει ΕΟΠΙΕΠάΕΤε «φε]ίππ εο Πεεπε 
Ρτοππουεαιµγ. (μπι Άμππεγως Γσίεωγ ἴπ αἶαπι επείαε, 

Ὁ οοπιρίωτες τε[ιμεπᾶί ρεγἰείαπα Ἀαδεπι, φμέρρε φέπη τηµί-- 
εἲς επεἰάαες; εαἰίεγε αξΕΙΠ ΟΠΠΕΙ πιοᾶος, φιῖδμς ππεαϊοὶ 
ων αέμηπ Τεροπαπὲ εἲ οµα Ταϊίοπε ἵρ[ς µεεπάμηι ᾗε, εγι- 
αἰιὶ εβ. Ίωπο αµιεέπι αἀλίδετε πποάιηα να ἰία[Γεπχιεε 
ἀεδες, Φμππ ππααίπιε οριµς ε[]ε ἐπιείσίε; ραἰίαί[[τπημς 
αμίειι ε[ῖ φμῖ οπιπἰμτα Ρο/ΐγεπιµς αἆ[ογίδίεωγ. 

γεγ[ατί ἀῑπὶ ὁμιλεῖν, αιιοά νοσβρι]απη Όπγαεσο {οτε 
πηυμαπίας αηφπἳ πο αἆ βρηπϊβοαπάαπι εοἰἰοφμί, ϱπεπι-- 
βἀπιοάαπι παπο Ρ]εγίφμε, Γεὰ Ίιαο νοσε Ιπτε]Ισαπί ἴπίεγ 
Γε εὐκνεπίγε εἰ σµα[ῖ µπα νεγ[ατὶ, αιοᾷ ὁμοῦ εἰλεῖσθαν ᾱι- 
οεραπέ, οωία αἱ Ηοπιεγιθ 6οἀεπῃ πποᾷο 14 υ[ατραί 1Π 1 
αἱιαο [οχρίί Ιπ ϱΊγρεο αρρἰοία βΡωϊΠε α Ὑμ]οβπο . Ύυαπι 
1παυ1{: 
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Εὰ, Οµασι. ΧΗΠ. [200.] Εάι ΒΑΗ, Ῥ. (580.) 

το ὠμίλεον -δ᾽ ὥστε ζωοὶ βροτοὶ ἠδ᾽ ἐμάχοντο. 

τίς οὖν βραχίονα τῷ κοίλῳ τῆς ὠμοπλάτης ὁμιλεῖν ἔφη 

πλάγιονν ὕταν παρὰ τὰς πλευρὰς Ὅ εὴρ ή αρ έμοα 

δια τοῦ ὁμιλεῖν ῥήματος δηλών τὸ τὲ ὁμοῦ εἶναι καὶ φαύειν 

αὐτῆς. ὕταν μέντοι φον ᾗ σύμπασα χεὶρ ἐκταθη, τότε 

κατὰ τὴν εὐθυωρίαν ὁ βραχίων ο τῷ κοίλῳ της ὦμο- 

πλάτης καὶ οὐκέτ ἐξέχειν εἰς τὸ πρόσω διὰ τὸ ἄρθρον αὐ- 

τοῦ φαίνεταυ, . 
ὪθΏθθθθθθθθθθ” . ) 

’ 

. στ. 
ι η στ κ.β Φα» « τ ε Φε μα 3 

Όσοισι μὲν οὖν πυκνὰ ἐκπίπτευ ὁ ὠμος ἔκανοι ως ἔπι το 

πλεῖστον αὐτοὶ σφίσιν αὐτοῖσιν ἐμβάλλειν εἰσίν. 

Ἐϊρηταί µοι κἀν τοῖς εἰς τὸ πὲρὶ ἀγμῶν ὑπομνήμασε 

διὼ “δύο αἰτίας ἐκπίπτειν ἄρθρον πυκνῶς καὶ ὃπὶ ὁμικραῖς 

προφάσεσι», ἤτοι διὰ τὸ της κδιλύτητος ἀβαθές τε ἅμα, 

κάν ταῖς ὀφρύσιν ὕπειον ἢ διὰ τὴν᾽ ὑγρότητα τῶν περικει- 

ὠμίλεον ὃ᾽ ὥστε ζωοὶ βροτοί. 
Μ) 

Ἡοππεγαπι Ιΐ8ᾳπε α Ἰαΐετε, αἲί νετ [ασ Ἰη ϱαγο μα [σαρι-- 

Ίατυπι οἵ]ς, μδῖ Ὀτασμίμπι Ἰαχία 119 εχ[επά{[απ,. ὁμιλεῖν 

ἀϊσθι]5 νετ[αγὶ, πὲ εο νετῥο, :Βρηϊβοαγεϊ Παν]. είζε εἰ, ιἁρίαπι 

οοπ/1ηρετε. Αί αὈα ἀπ! πω ἰοίαπι 1π Ργίογεπι 

Ρατίεπι ρογηρίίης, Ἠαππετὶ οβραί ε τορίοπε [πι [αι [ο8-- 

Ῥα/αγαπι οἵ[ς οο]]οσαίΙσ, πεηαε αὐμα ετεοίαπι πηβηεαί; 

νίἀείαχ απιρ]ίαδ 1 Ρτίοχεπι ρατίεπι. εκοεἀςτο. 

ΤΙ. ͵ ἷ 

Ομΐδως λμπιετὶ εαρµε [αερεπμππεγο επειαίε, ἰμ[ ρε [ετε-- 

[ἴεμετε γο[Γιωπὲ. 

Τα εοωπιεατῖῖδ 4ποφπε ἆθ Γγαοἰατῖς οβεπάϊ ατίῖοιι- 

Ίο. ἀπαβας 49 σαι {Γοηιεπίες γε] 1ενί οοσαβοπο ου πι- 

Ῥετε; απί επἶπι οὗ ἐρ[ον Ππιας Ῥαγμπη ἀε[ιάεηίες, αἴφιε 

1ρῇ9 Ἰαῦσῖ τε[ωρίπαἰοθ, αμί οϐ Ἠπιογοπι ΘΔΓΙΗΠΙ Ρατ σπα 



ᾱἱ8 ΕΧ4ΗΝΟ2Σ ΣΕΙΣ πο ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 

Εά. Ονατί ΧΠ. [292.] Εὰ.  Ῥαῇ, γ. (580. ) 
µένων τῇ δάρθρώσεν σωμάτων, δὲ ἣν χαλαρά τ'. ἐστὶ καὶ 

ῥᾳδίως ἐκτέινόμενα, λέλέκιαι δὲ ὡς διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας 

αἱ ἐμβολαὶ τῶν τοιούτων ἄρθρων εἰσὶ ῥάδιαι καὶ διὰ. τοῦτο 
χωρὶς ἰατρών ὑπ αὐτῶν πασχόντων γίνονται, 

ὃν 

'Ενθέντες γὰρ τῆς ἑτέρης χειρὸς τοὺς κονδύλους ἐς τὴν 
µασχάλην ἀναγκάξουσιν ἄνω τὸ ἄρθρο», τὸν δὲ αγκῶνα 

παράγουσιν ἐπὶ τὸ σιῆθος. 
͵ 

“Ὁ πρῶτος τρόπος οὗτος τῆς ἐμβολῆς ἐσειν ὑποβώλλον- 

τος εἴτ αὐτοῦ τοῦ κάμνοντιος εἴτ ἰατροῦ..τινος ὑπὸ τὴν 

κἐφαλὴν τοῦ βραχίονος τοὺς κονδύλους τῆς χειρὸς οὐχ ἁπλῶς, 

ἆλλ᾽ ἐκ τῶν ἔνδον μερῶν ὡς αποστῆσαι κάτω πρώτον, εἶθ᾽ 

οὕτως εἰς τὴν ἄνω χώραν ἀπώσασθαε, καὶ κατ εὐθὺ ποιῆ- 

σαι τῆς ὑποδεξομένης αὐτὴν κοιλότηιος. ἐνταῦθα γὼρ, οἶμαι, 
καὶ οἱ περιχείµενοι τῇ: διαρθρωσει μύες ὑπηρετοῦσί τε καὶ 

αωαο οοπιπιί [Ταγαπα οοπιρτε]επᾶναϊ, οὗ απεπι Ἰακαπίας οἱ 

Γαοῖ]ε εχίεπά ὑπ ὰν. Α4]έαῖ εἰῖαπι ἀγιΙέα]ος Πδάοπι 4ε ο8ι1[Π8 

βτοτηῤία τεβπία1, Φἠαμιοῦέοπι 48 ως Ῥες {8 
οἴισα ας ών πιεα1οί τεροπαπ Μας. | ο 

ντε 2, εἰ . 1: ! 

ε͵ ο ες 

1π αἰαήῃ ἐπίπι εοπ]ἱοἰεήτεν ἐμδελομία ἀἰριεόγιπα αἰέεγίις ππα-- 

πμ, αγιϊοπ]μήι αἲ [ἀρεγῖογεή ῥαγίεπι αἀμγβεμὲ,  ομδὶ- 

ἔμπι υεγο αἆ ρεεῖµς αἀάμειμη. 

Ρείῖπιης τεβιπεπάϊ πιοᾶα6 Ἠϊο εΠ, απππι [εα 8ερες 

1ρ[ε, Τεα πιθάίοιις αἰϊααίς Ἠαπηθτί οαρῖε ἀῑσίτοταιι άδες- 

ου]α Γα]οῖξ, ΠοΠ αιονῖδ πιοάο, Γεά α ραγίε ΠΠιεγιοτί αἲ 

ΡΙΙπΠΟ αἆ Ρτίογεπι Ῥαγίειη Ἠαπιετί οοπιρε]]αῖ, ἀείπάε αἆ Γί-- 

Ρετίογεπι ἱρ[αῶφαο ϱ τεβίοπε Οο]]οσσί Γαἱ σανῖ, αδὶ, πὲ 

αγρίίτος, πω [ου]{ αῖ οοπηππΙ[αγαπι οοπιρ]εοιπίατ 1ρΠ Γοῦ-- 

Γευνίεπί εἰ εβιείεπάϊ [οοῖ ετιΏῖ; 1ρ[ο επῖπα αἲϊ 11 ορετε 

4ε {νασωτίδ, αὐοά εἰ πο 1π Ίρχο ἆε πιοία πιπ[ου]οταπι, 
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Εὰ. ΟἼασι, ΧΠ. [201. 9941. ΓΕ. Ρ4[. Ὑ. (580. 584.) 
συμ- [294] πραστουσεν ο εἴρηταυ γὰρ ὑπ αὐτοῦ κατα 

τὸ περὶ αγμῶ», ὥσπερ οὖν καὶ ἡμῖν ἐν τοῖς περὶ μυών κι» 

νήσεως οἰκείαν τε καὶ σύμφυτον εἶναι τοῖς μυσὶ τὴν εἷς 

ἑαυτοὺς συνίζησιν. ἐκτείνονται γὰρ οὐχ φ ἑαυτῶν, ἀλλ 

ὑπὸ τῶν αντιτεταμένων μυῶν Ἠἤσυχαξοντες καὶ ἀργοῦντες 

αὐτοί. ἡ τοιαύτη κἰίνησις τῶν μυών καὶ τὴν ἐνεχθεῖσαν εἰς 

µασχάλην κεφαλὴν τοῦ βραχίονος οὐκ ἐᾷ κατὰ χώραν µένειν, 
ἆλλ᾽ αἀνασπᾷ µέχρι τῶν πλευρῶν τοῦ θώρακος ὑποπίπτειν 

τὲ καὶ ὑποκεῖσθαι τῷ τῆς ὠμοπλάτης (5681) αὐχένι, διὸ 

καὶ ἡ ἐμβολὴ σύνθετός ἐστιν ἐκ τριὼν ἐνεργέιῶν, πρώτης 

μὲν καθ᾽ ἣν ἡμῖν εἰς τὸ πρόσω τὸ ἄρθρον ἄγεται, δευτέρας 
Γ .. - ” ἀ /. ρ ὃ η] «. 4 

δὲ καθ Ἡν ἄνω, καὶ τρίτης καὈ ἣν οπίσω. αὕτη γὰρ 
. , .” ε μι κα, ΄ . ο - γρ 
αναγκαία τῷ ἐμβαλλοντε, ὃν οὗὕπερ ἂν ἐπὶχειρε τρόπου 

4 » : . ΄ ά ν᾿ . πτ ς ο ΄. 
ηὴν ἐμβολην ποιησασθαι. ενδα μὲν οὖν υγρὰ φύσει καὶ 

χαλαρῷ τὰ περικείµένα σώματα διαρθρώσει µετὼ βραχείας 
καταστάσεως τῆς χειρὸς ἡᾗ κεφαλὴ τοῦ βραχίονος εἰς τὸ 

πρόσω "µέρος ανάγεται. σὐνεύνων' δὲ ὄντων ἰσχυροτέρως 
δεῖται, διὰ τοῦτ οὖν εὕρηνται πλείους τρόποι τῆς ἐμβολῆς, 

ἐπεὶ τό γε κεφάλαιον ἁπασῶν ἕν ἔστι τὸ προειρηµένον, εἰς 

τᾷ Ῥγορτίαπα ε[ε αἴφιε Ἱππαίμην' πια[ου]ΐ6,: πε {π [ο Τρ[ος 
εοπ{γαμαπίησ{ Ποπ επίπι ἃ [ε 1ρῇς, [εά φυ[ε[οεπίες΄ βἴηιιθ 

οιἷοί 48 1 ου ἵπ οοηῖταγῖα Ῥατίε Πε Ράπε ἐεηθαήία., 

Πίο ᾽πιμ[οπ]οταπι πἰοίας Ἠαπιετί σαραί ΤΠ Αα Ἰαχαίαπι 

ΠΟΠ Ρα {ώς Π4 θοάεπι Ιοςσ’ πἰαποτθ, Γεὰ Τρια ανα λίι αἲ᾽ 

Ἰαΐμς, ἆάπι εχρε[αίας΄ ΓάῬ]ϊοϊά ατα ας οετν{εί ’ 1411 Γοαριι]α--' 

ταπῃ ο[ῇς, Ὀπ ει πα Τα τεβἹαεπάο΄ ΓήἡΈ αρεήδα, Ρεῖ- 

πιο οι ἆεΠι΄ 1Π Ῥγίογει Ραγτεπτ΄ ἸπρεΠεπάαπι 6 ἀειηάα Ἱπ 

Γαρεγίογοπα, Ρόβτεπιο Ἰπ ΡοΠεγίογεπι/ Ἠοο πο αἰᾶεπί πεσέ [Το 

εΠ αοσΠήα!1ε; πηοἆο ααῑν χεροπετε 14 {επίανεγ, ΄ Τρι 

πΡί Ρατίες Ύπαε οοπιαιϊ[αταπι οοπιρτεμεπάαπί παϊατα][έτ 

πιαἀεηῖ εἰ Ίάκας [απέ, Παπενί εαρυῖ νε! Ἱενίετ Ἱπίεπίο 

Ὀγαο]λίο 1π ΡΓίΟΓΕΠΙ Ραγίεπι αἀάποίίατ, αἲ υΡβῖ να]ῖάαςθ 

[απί, να]επίῖα 1πτεπάϊ ἀερεί. Ώπαπιοβγεπι Ρ]αγοβ πνοη Ε 

Γαπί τεβπεπάϊ πιοάΙ, απογαδί οπιπίαπι σαραξ απ εΠ 

ουσά ἐβΟ 1εἰμΠ. Ῥρεσεὶαῖ ααἴεπι αᾱ εα ἰτία (μ4ε ΡτοροΓαί 



220 Γ44ΗΝΟΥ ΕΙΣ Το ΙΠΠΟΚΡΑάΤΟΤΣ 

Ἐά. 015Ε. ΧΠ. [294.] ά. Ρα, Υ. (581. .) 
τρεῖς οὓς εἶπον σχκοποὺς. ἀναγόμενον, αὐτοὺς δὲ τοὺς Ἔρα 

σκοποὺς εὕρομεν ἐκ τοῦ ποινοτάατου καὶ γἐνικωτάτου πάντων 

ὑφ /πποκράτους μὲν εἰρημένου, πρὸς ἡμῶν δὲ ἀποδεδειγμέ- 
νου κατὰ τὰ τῆς Φεραπευτικῆς µεθύδου βιβλία. λεχθήσε- 

ται δὲ καὶ νῦν ὕσον οἷόν τε διὰ βραχυιάτων. οὐδὲν μὲν 
τῶν κατὰ φύσιν ἐπανορθώσέως δειται. φυλάττὲιν μὲν γὰρ 

ἡμῖν, οὐκ ανασκευάδειν αὐτὰ πρόκειται, τὰ. δὲ παρὰ φύσιν 
ἔχοντα πρόκειται μὲν εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἐπανάγειν, ἄναγ- 

καῖον δὲ ἔστι τῷ μέλλονευ εἰς τὴν ἀρχαίαν ἐπανέρχεσθαυ 

κατάτασιν, ὅδεν ἐξετράπετο τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἀνάπαλιν ἑλ- 

Φεῖν, ὅπερ οιδὲν διαφέρει τοῦ φάναι τὴν ἐναντίαν ὁδὸν 

ἀνίσαι. τοῖς οὖν ἐξ ᾿4θηνῶν. εἰς. Ελευσῖνα πορευθεῖσιν 

οὐκ ἂν ἔχοις ἐνανιίαν ὁδὸν ἑιέραν εἰπεῖν ἢ τὴν ἐξ ᾿Γλευσῖ- 
νος ᾿4θήναξε' καίτου γε τὸ Μεβώξομ ανυσθ ἐν μέρος τῆς ὁδοῦ 
πορευοµένοις ἐξ ̓ 4θηνῶν ὕστατον ἀνματρεζόνεαικ, . σκέ- 

πτου τοίνυν ἐφ᾽ ἐπάσεης ἐξαρθρήσέως ὁπύθεν μὲν ἤρξατο 

τῆς µετασιάσέως τὸ ἄρδρον, ὅπως δὲ προῆλθεν, ὕποι δὲ 
. 

τ.. 

Ασεηᾶα; Ιπνεπ]απίασ Ίαεο εκ 6ο απιοᾷ πιαχῖπιθ ΟΟΠΙΠΙΗΠΘ 
ε[. εἰ ρεπεγαἰε, Ροβίαα, αμ] εια αἳ. Ηἱρροεγαίε,. ἀεπποι.-- 

Πγαίωπι γετο α πο 1 Ηρτί ἆᾳ ταιῖοπε ουν ρπά! νι αμοά 

εἰ ηυπο εἰἶαπι ἀοοεβίπιμς απαηίαπι Ρροετῖ Ῥτου/λπια, 

πεπιρε εκ 15 4 πᾷς παἰμγβ]ίίος͵ Ἰαθοπί πἰ]ιῖ] ε[Τς, υοοσείρειι- 

ἆσπις ΄ Βᾳαἱάεπι εα, αιοὈῖς. κε[ἱ «ρα Ίμαι πο το]]ετο,, [εά 

{μετῖς αβε:νετο Ργαείες, βία [αηὲ Γτορο[ίμπι ει 1ῃ 

ηδίωγα[εια Παίαπι τε[ἠίαετε, ἨΝεοε[ο αμίεπι ἑϐι 14 ηιοὰ 

1π απἰϊη παπι [εάεπι υηάε εχοε[Πί γενον/Γαγα εβ, σμγ[ας 

1άεια Ίἱεις {ασετε, οιοά ρτοϊηάε ε[ὶ αο Π ἀΐσας. ριμνν 

Ἱτες {8ο6Γ6. ΊἈαπι 19. φυἱ Αἰμεπῖς Ε1ειιβπεπι Ρτο[οί[ουπίας, 

1{εγ οοπ[γατίαπι ποᾳ α]πά αρρε]]αγὶ Ρροίεβ «παπι ΕΙευ[βπο 

Λίμεπαθ, αμαπιααπα ῬΕίπημπα 1ες, ᾳαοἆ {εοεταπί ΑΙεπῖς 

αὈευπίες Ῥο[ίγεπιαπι εβ αθῖ τεἀειηί, (Οοπ[άεταίο σιίατ 

ἵπ βησι]ῖ Ἰαχκαῖῖ παπά σοερεΓ!ῖ ατοι]α5 εκρε]1, Όσα 

Ρτοοε[Τεεῖί εἰ ιὈῖ οοπβΙεσΙέ; οροτἰεΡῖι επῖπαι εχοἰζεπᾶϊ 

Ππεπα ρεϊποϊρίμαι ε{[ε τεγετίεμά1, αἴᾳμο 1πάε τυσ[ας αἆ 



ν 
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Εάν Ο]ναν, ΧΠ. [3901] οὺ «ΕΚ. Βα[, Ῥ. (551.) 
τὴν τελευτήν ἐποίήσατο. . δεήσει γάρ σὲ τὴν μὲν τελευιὴν 

τῆς. μέταστάσεως..ἀρχὴν τῆς. ἐπανόδου ποιήσασθαυε,. προέλ- 

θεῖν «δὲ  ἐντεῦθὲν ἀκάπαλιν. τὴν αρχἠν τῆς ἐμπτώσεως. αὐύ- 

πίκα «γοῦν ἐπὶ ες «πθοκειμένης ἐξαρθρήσεως, ὅταν ἀπὸ τῆς 

Οἐχείας ἕδρας εὲς πὴν πρύσω χώραν ἥι κεφαλῆ τοῦ βραχίονος 

ὑπαχώροῦσα κἀτώ μὲν ἐνχχθδῆῇ. τῷ.. βάρει ῥέψασα, μετὰ 

ταβια «δὲ. ὀπίσω. πρὸς τὰς. πλευρὰς ὑπὸ τῶν μυῶν εἰς αὐ- 
τος. συκελκόντων «ἀνασπασθῇ, τὴν εἰς τὸ κατα φύσιν ἐπά- 

νοὺον ἄρξασθαι μὲν ἀπὸ. τῆς. ὀπίσω χώρας  ἀναγκαῖόν ἐστιν, 

ἐριαῦθα. δὲ πρόσω. μὲν πρῶτον, εἴτ ἄνω παραγέσθαι, κα- 

πειδὼν ἤδη. κατ ευθὺ τῆς κοιλότηιος ἦν δυοῖν Θάιερον, ἢ 

τοις μυσὶν ἐπιτρέψαυ τὸ 'πᾶν ἢ καὶ αὐτὸν συνεπωθεῖν. ὅταν 

γε μὴν ἐπιτρέψης τοῖσι μισὶ, μὴ καταλίπης τὴν καιω χώ- 

θαν ἀφ ρούρητον. ὀχεῖσθαι γὰρ ἐνταῦθα ἐπέ τινος χρὴ τὸν 

βραχίονα, μή πως ἠτονηκύτων τῶν μυῶν. ἀνασπῷν αὐτὸν 

ἐνεχθῆγαι. κάτω φΏάση, πρὶν ὑπ ἐκείνων εἰς τὴν οἰκείαν 

ἐνεχθηῆ χωραν.. οισῶν οὖν τούτων τῶν τριών ὁδοιοποριών, 

ἄρισεον μέν ἐστιν ἑκάστην ποιεῖσθαι κατ ευθεῖαν γραμμὴν, 

ια 

εχοϊἆεπᾶϊ Ῥγιπο]ρίαπι ρτοοεάοτθ, Ας πο Ἰοησίας ἀῑ[οεσα- 

πιης 1π ΡΤοΡοΠίο οαία, αμπα Ἠαπιεγί εοραί [αο οσο ΠΊο- 

ἵαπι ἵπ Ρτίογεπι, ρατίεπι νεπ]ῖ, οὗ ροπἆμθ ἀεογ[απι {ΟΤΙΗΣ2 

ἀείπάε ἵπ. ροΠβεγίογεπι ρατίεπι αἆ Ἰαίαφ νὶ πια[ομ]ογιπα αἲ 

Γε τεομττεπ/ίαπι οοπἰτα]ηίατ.  Όασπι εερο γενοτίί οὐ Γααπι 

{εάεπι ἀερεί, ΙἹπομοατὶ α ροβεγίοΓί τορίοπθ πεοείε ε{, 

{υποφμθ ΡΓΙπιο 1π ΡΠΙΟΓΕΠΙ: ρανίοπι 1πιρε]1, Ρο[ίεα. Γαγ[απα 

αάάμοί; ἀεϊπάε «παπι Πίμπι ε[ι ε τερίοπο [μϊ οανΙ,. ἆπο- 

τωπι α)ίογιπα {αοἱεπᾶιπι ε[, νε] τες ἰοία πια[οα]19 οοπιπαῖί-- 

ἴεπάα νεἰ "πα ομπα. ἀρίί αἰἰταλεμήρις' αἀατρεπάμπι ες 

αἱ υδί τει πιπ(οιι]]5 οοπηη![ετίδ, 1ΙΠ/{ΕΓίοΤεΠι Ἰοομπι {πε 

{π]ίμτα πο τεπαμ]ίο, Θυ[ηετϊΙ επἶαι Ἠϊο τε αἰῑαια Ἰιι-- 

ΏΙΘΡΗΠΩ ΟΡΟΣΙΘΕ, πε αυπα ποα[οι] ποπάαπι {Πο οοηΏγπια[] 

Ππί τί ἱρίαπι αἰἰγαἰαηί,, ἀεογ[απι {εχαίατ, Ρτϊαδηααπα 88 

11116 1π Γμαπι Γεάεπι αἀάποαίαγ,. Έπρο αυ ΠΠ Ίαεο ἱτία ΠΠῖ- 

πετα Επί, ορπιαπι ει ππαπιποάβιιε αἆ τεοίαπι Ίπεαπι 

Πεεί,. Ρτίπιο φαἰάεπι 1π. Ρργίογεπι Ῥαγίεπι, ἀεϊπάε ἵπ Γαρε- 

ΟΑΙΙΕΝῦ6 ΤΟΜ. ΧΥΙΙΙ9 Χ 
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πρώτην μὲν τὴν πρόόω, δευτέραν δὲ τὴν ἄνω καὶ τρίτην 

τὴν ὀπίσω. πολλάκις᾽ δὲ οὐχ οὕτως", ' ἀλλὰ καὶ περικυλο- 

δθβενόυ τῆς αεφἀλῆς τοῦ) βρἀγίόνοφ τῳ της ᾽ὠμοπλάτής 

αὐχένι τὴν ἐμβολὴν ἐργαξύμεθα Καὶ ὅ γε πρώτος τράπος  ὁ 

διὼ τῶν δἀκιίλων. ὑπό τε τοῦ πάσχοντος καὶ τῶν [295'] 
ἑατρῶν γιγνόμενὸς «ἐμ' τούτου τθδ- εἴδους ἐστίν. ὀνομάξει 'δὲ 
αὐτὸν αὐτὸς: ὁ "/πποκράτης Αατὰ περίσφαλσιν ἐπιτυγχανό- 

µενον ἄνευ βλάβης ἐν τῇ κατ ὤμον διαρθρώσει µήδεμίαν 
ἐξοχὴν ἐχούσῃ πρβομήκη, μήτε κατὰ τὴν κεφαλὴν τοῦ βρα- 

χίονος, ἀκριβῶς /άρ' ἐσει περιφερὴς, μήτε κατὰ τὰς ὀφρῦφ 

τῆς ὑπόδεξομένης αὐτὸν κοιλότητος" οἷς μὲν οὖν ἐκπίπτει 

πυκνώς ἀνάγκη τήν τε διάρθρωσιν εἶναι χαλαρὰν καὶ τὴν κοι- 
λότητα βραχείας ἔχειν τὰς ὀφρῦς, καὶ διὰ τούτο ῥᾳδίος αὖ- 

ποὺ ἑαυτοῖς ἐμβάλλουσι τὸ ἄρθρον οἱ οὕτω κατεσκευασκένου 

τοὺς κονδύλους τῶν δακτύλων τῆς απαθοῦς χειρὸς ὑποθέν-- 

τες εἰς τὴν µάσχάλην, ὡς μεταξὺ δηλονότι τὴν ἔνθεσιν αὖὐ- 

τῶν γίνεσθαι τῆς κἐφαλῆς τοῦ βραχίονος καὶ τών πλευρών, 

καὶ γίνονται ἀντὶ μολχλοῦ τηνὲκαυτα τῆς χειρὺς οἳ δάκενλαει 
τελευεώντων μὲν εἰς ὀξὺ πέρας τῶν κονδύλων, ὥσπερ ἡ κὠ- 

τίοχεπ, ἰεγεῖο ἵπ ροβεγίοτεπ. Όαερο ἀυΐέπι ποπ βο, Γεᾶ 

οἶτοα οεινίσεπι Ἰαῑῖ [οδρα]αταπι ο[ῖς οἰγουπιάιπσεηίες Ἰπι- 

ππεγῖ οαραῖ τεβἰάίπιας, οπ]ὰς [Πε ῥεπεγίθ ει ργίπιας τε- 

Ροπεπάϊ πισᾷα8 ῥρετ ἀῑβίίον νε] {ρβας Ἰοπηηῖς νε] πιεδ]οῖ, 

Έωπι πποβµπι αρεῖ]αί Ἡϊρροογαίος κατὰ περίσφαλσιν, απὶ 
οίτα ποχοπι Ργο/[οίϊ 1 οοπιπ [ατα Ἠώπίεγί σαι ]4ἱὸ [σα- 

ΡΙΙαγΙΙΠ ο/ε, «υ1ρβε αἴιβε πι]]απι οβΙοηπσΙπα Ῥγους[ 1η 

Ἰαρεα!ί, πεαο ΤΠ οαρίίε Ἰπππιετί, εκ ἰοίο επἶπα τομή ἀ νπα 

εἴ, πεααε Ἰπ Ἰαμτῖς 1ρβαφδ οανὶ πο τεορίίαγ. Ο01Ρ18 

Πίαφιμε [αεμε Ῥτοπιονείαν περε[[ε εβΠ᾽ εὐπιπΙ[αγαπι ε[[ε Ία-- 

Χαπι εἰ ανΙΠα ᾿εχ]ρυ]ς Ἰαυγῖ οοπἡοσῖ; αἴηπε ϱ ἆα σαιι[α 

1ρῇ Ῥετ {ε Τρίο αγηε]απα τε απές αα]ρας Τα μαβει, 

Ἰμίερτας πι8ήα9 ἀἰρίογτίπι ἴαδεγοιι]α 1π αἴαπι οοπ]ϊοϊεηίες, 

{1σαί Ππίετ Ἰαΐμς εἲ Ἰπετί οαρυῖ ἀεπιίαπιαγ,  Τπ 4μο 

οα[α ἀἱρῆί νῖοεπι ναςίῖδ ργαεβαπί, απ ἴαρεγου]α 1Π αοιἰ-- 

μπι ἀε[παπί αὰ εβρίεπι Γαπηπαί ομΠεῖς αο Ισίιάν Γαπαπιὶ- 
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νου κορυφή. αυιη δὲ : σαζερ. τῇ πορύΦῇ. π παρεισερχομέγων 

ῥρδίως, ὡς απῴσιν υὰ τὴν. μεταξι ἄθφαν τῆς τε κεφαλής 

ποῦ. βραχίονος καὶ τών πλευρών. . ἂν τὰ υἅπαξ ὑπ᾿ αυιης 

ῥαῤχθώςι ὀμδίᾳεις τῆς ἐμβολῆς. γενομένης διὰ τὴν ὑγρόσητα 

τών κατὰ τὴν διάρθρωσιν σωμάτην. :οἱ μέντοι ῥάκτυλου. 

παραδεχθέντες εὐθέως ἐν αὐτῷ μμολας τὸ ἄρθρον αίθη τὸ 

πρόσω µέρος αἀφιστᾶσι τῶν πλευρών ὃ ὃ᾽ ἀγκῶν παρὰ τὸ 

στῆθος ἀπαγύμένου ὑψοῖ τὸν βραχίονα. συνἐπωθούνέων δὲ 

ἐν τῷδε τῶν δακτύλων καὶ κυλιρδοῦμὲνῶ κατὼ τών κατω 

τὲ καὶ οπα ολ τῆς διαρθρώσεως. ᾖ κεφ αλ τοῦ βρώ. 

χίονος ἐπὶ τὴν οφ οῦν αναβαίνευ τῆς Μὸδεχομιένης αὐτὴν 

κοιλότητος. εἰ ὃ᾽ ὥπαξ ἐν τούτῳ γένοσο,  δίὼ βραχεία ῥό- 
πῆς εἰς αὐτὴν ἐάπίπτει τὴν κοιλότητα" τοῦτο ὁ' ἦν Ἔὸ πθ- 

θας τῆς ἐμβολῆς. κ λὰ, . ΜΑΦΑΥ 
Ελλ» 

ά  πιοτο σον .. ἃτ η. 
Τὸν ἀὐτὸν δὲ τρόπον τοῦτον καὶ ὁ ' ζατρὸς ἂν ἐμβάλλοι, εἰ 

αὐιὺς μὲν ὑπὸ τὴν µασχάλην ἐσωεέρω 19ῦ ἄρθρου ἐκ- 

πἐεπτωκότος .. ὑποιείνας τοὺς δακτύλοὺς ᾿απαναγκάξου ἀπὸ 

τών πλευρέων ἐμβάλλων τὴν ἑωῦτοῦ κεφαλὴν ἐς τὸ ἀκρω- 

εαΐς΄ Γποΐ]ο Ἱπίογ Ἠππιενϊ οαραῖ εἰ 111) ἠπ[όναπὰς, η 

Πὶ ̓  [ειπε] αἀαιίαπίας, Φα αυπα {ασἴ]ε γεβιταῖ Ῥοβπε΄ οῬ Ἱι- 
ΠΊοΓεπι ρατιά σπα Ειφςή οσωπη[Γαγα [πι εδπυρτεβεπά μας, ἀῑσιι1 

αιϊάεπι εκ ρατίς ρΠοπας αἁπηι ) Ἁπίτευ]ἡ ήν -ᾱ- ἸαίεΓό ἵι 

Ῥτίογεπι ρασίεπι τεάπουηί; αἲ ουδ] απιπ1 αἲ ρεοΓὰς ̓ αᾱ- 

ἀιοιίιν Ἠπαπιεγαπα αἰ{ο]ῖ, 4αάπιαε ἁἱρια πια]. Ππίετῖαι 

ἀπιρε]]απί. εἰ οἰτομπιάασαπί ]αχία «ἁμάεΓίογεα ΓΕ ΡΕΙΟΓΕΠΙ 

ΡαΓίεπ1 οοπωπι{μχας, "Ἠαππετῖ, οαρᾳί αἲ.Γμϊ οανῖ ο, Ἡτ. 

[οεπά[ί, Οαοά{ί {εανε] εο Γαθχί, οΟΜΙΡΗ) αμ)», λονὰ, πιοΡεμίό 
1π ἀρίαπα οὔν πα χεπεγΗίασ” Ἠῖο αυίθι κε ιο ᾷἱ Πηῇς {μάι. 

κ σι ς επ τη [οα ας ἐ6Ποἱ τας αιήτ 

οΝΗ]. ο μου παῖπα 

ο ΜέλΗ ΜΜΕ ο. ααλιρεια,. νο ηωμὰ: ΑΗ ιι 

{κό αἰα αὖ ἱπιεγίοτὶ ραγιε ατεἰομέιρκρίαρ/, ἀἰφίου 4 
η έερμα α ον ψφι ο... μεχο αρ αα 

ο ὰμ 
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μίον ἀντερείδιος Ἓνέκα,, τοῖσὶ δὲ γούνασι παρὰ τὸν ἂἄγ- 
κῶνα ἐθ τὸν βραχίονα ἐμβαλὼν ἀντώθέοι πρὸς τας πλευ- 
ράς. ξυμφέρὲυ δὲ καρτερὰς τὰς δει ἔχειν τὸν ἐμβάλ- 
λονῖα, εἰ αὐτὸς μὲν τῇσι χ:ρσὶ καὶ τῇ κεφαλῇ οὕτως 

ποιοίη, ἄλλωφ᾿ δὲ άς τὸν αγκώνα παρᾶγου παρὰ τὸ 
στηθος. 

404”. 

Οἱ ἰατροὶ τὰ μὲν κοινά τινα ταῖς ἰδιωτῶν ἐνεργείαις 
ἐνεργοῦσιν ἐμβάλλοντες αὐτοῖς τὸ ἐξαρθρῆσαν, καὶ τοῦτο μὲν 
διαπρώιτουσι κατὰ γε τὴν νῦν ἑρμηνευομένην ἐμβολὴν, τὰ 
δέ τινα τοῖς κοινοῖς αὐτοὶ προστιθέασιν ἴδια. κοινὰ μὲν 

οὖν αὐτοῖς ἐστι πρὺς τοις ἰδιώτας Ἡ τὲ διὼ τῶν δακτύλων 

µοχλεία καὶ ἡ τοῦ βραχίονος ὕψωσις, ἴδια δὲ πρὸς τούτοις 

ἡ τε τῆς κεφαλῆς ἐς τὸ τοῦ κάμνοντος ἀκρώμιον ἀντέρεισις, 
ἡ τε διὼ τῶν γονάτων ἀντώθησις ἐρειδομένων εἰς τὸ κάτω 

τοῦ βραχίονοο. γίνεται, δὲ ἡ ἀντέρειαις ἕνεκα τοῦ μὴ συν- 

ακολουθεἰν τὸν ἄνθρωπον ἀγομένῳ πρόσω τρ βραχίονι δια 

τῆς τῶν χειρῶν µοχλείας, καὶ πρὠτά γε ἀθὴ γίνεσθαι ταῦτα, 

ο[/ε΄ οοπιπα μη, , βειίδις ]μπία ομδῖε Ἰωποίμγαπι αἆ 

Ἠμππεγμπι ἀἄαιὶς αἆ ἰαιμς τερεἰίαι. Εαμρεαῖε αμίεπα εµήι 

ομί γε[ίιμει πιαπι ᾖ[ἴγεπμα ε[]ε γεἰ ἱρ[ε πιαπίδως εἰ 
εαρίεε ομοᾶ «ἀἰειμπι ε[ ργαε[ει, αἰιεγ ομδίεμπι αἆ ρε- 

εἴια αἀάμεαῖ, ρί 

«Μεᾶϊοί ἵπ τεβΠἐἀεπάϊο Ἰαχαῖῖς αμαεάαπι αδαηε 141918 
αοάαθ οοπηἠιἡπία, ἷᾷ φιοᾷ πιπο  {αοϊαπε 1π Ῥτοροβιό 

τεβΙ(πεπᾶί πποᾶο, φάαέάαπι ρτορτῖο αἀ]ίοίαπε 15 Ύπ8ε ΄οοπΠι- 

τηπηία [απε. Οοπιιάη: εβ. πιεάἰοογιΙα ρασίίετ εἰ Ιάϊοία-- 

τυπ1 Ῥεχ αἱρῖίος ἵπιρε]]ετο εί Ἠαπιογπα αἰίο]]ετε, Γεὰ ρτο- 

Ρτίωπι ππεάΙοογαπι οαραί οὐ]ίέετε Ἰιοπῖπϊ, οἷα ήβθα]απι 

οι] Ἰαΐο [οαρι]αγαπα" ο[[ς οοπιπα άν εἰ Ἱππχεταπι θἀι-- 
δετε σεηῖρις αἆ Ππήμπη εἶας ἀαιί. . Οὐ]οίίατ αιίεπι οαρι! 

ης Ἠοππο [εαμαίαγ Ύαυπι Ἠππιεγας ἀἰρίίοταπι Ἱπερα]ία 1 

ΡΤΙοχεπα ραγίεσι αἀἀιοίίμσ; οααθ Ρείπιο Πετὶ ἀερεπί, ἰμπι 

| 
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κό δ᾽ αὐτοῖς ἔπεσθαι τὴν διὰ τῶν γονάτων ἀντώθησιν 

ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ της. ὅλης Χξιρουργίαφ ἐπιτηδείως γινο-- 

μένης, ἠνίκα τελέως ἡ κεφαλὴ τοῦ βραχίονος ἀπιοχωρήσασα 

τῶν πλευρών οὐκ εὐθὺς ὑποπίπτει τῷ της ὠμοπλάτης αὐ- 

χένι. τηνικαῦτα γὰρ οὐδ᾽ ἀνάγειν εἰς τὸ πρόσω χρὴ τὸ 

ο, αλλ) ὠθεῖν ἄνω. συμβήσεται 'δὲ τοῦτο καλώς, εὲ 

τὸ κάτω πέρας τοῦ βραχίονοῦ ἐπὶ τὰς πλευρᾶο απωθοίη τις. 

εἰς ὕσον γὰρ {290] τοῦτ ἔσω τὲ καὶ κάτω χωρὲῖ τὸ ἄν- 

τκίμεγου αὐτῷ προς ἐναντίους τὀπους πελδήσπναᾳ. εἰς 

τὴν ἄνω δὲ καὶ πρόσω φάῑραν τοῦ βραχίονος 1 κεφαλὴ }ι- 

γνοµένη ῥᾳδίαν ἕξει τὴν μητωση: εἰ δὲ (555) μὴ βού- 

λοιτό τις ἀντωθεῖν τοῖς γόνασι πρὸς τὸ κάτω πέρας τοῦ 

βραχίονορν ἑτέρῳ κἐλευσάτω παρα τὸ στῆθος ἀνάγειν αὐ- 

τὸν, ὅπερ ὁ ἰδιώτης ἔμπροσθεν ἐδείχθη ποιεῖν ὑπὸ τοῦ 

συνεχώς ὀλισθαίνειν αὐτῷ τὸ ἄρθρον, ὡς χρὴ ποιεῖν δε- 

διδαγµένος αλλ. ᾧ γε, νῦν πρώτον ὤλισῦεν, οὐχ οἷόν τὲ 

τοῦτο πράττειν ἐστὶ, πλὴν εἰ γενναῖός τις εἴη καὶ ἀκατα- 

πληκτος ἐν τοῖς δεινοῖς. ὁ γὰρ τοιοῦτος αὐτὸς ὑψώσει τὸν 

αὐχένα κελευσθεὶς ὑπὸ ποῦ Θεραπεύοντος. 
κ ----- 

{ετι]ο ρεπῖθι5 αατρεπάμπι, αιοά 1π 6ο Τεπιρογε {ο[]π8 

οιιΓβΙΙΟΠ18 4υ8ε Ρες ΠΙΑΠΗΠΙ αἀπιογείυτ ορΡοσιαπ]{πιο πι, 

απυπι Ίο οτί ρα α Ἰαίετο ρεπίτιθ τοάμοίαπι ΠΟΠ Ρτοί]-- 

ημς οσουτπξ οετν]οἱ Ιαἲἲ [εαρπ]ατιχαι ο([ς; ἴππο επΊπι ηε- 

ασε οροτίεῖ ατήου]πα 1π Ρτίοτεπι ΡΑΓἴεπι αἀάμοετε, {[εἆ 

ἵπ Γαρεγίογεπι οοπιρε]]ετε; αιοά ορίΐπιε οοπΗηρεί, { ααῑς 

ἀπηαπα Παπχεταπι. αἆ Ιαίμ5 ιταάαί, Ομιαίεπας επῖπι η 1η-- 

{ετίογεσι αἰφιθ Ἰπ{Γετίοτεπι Ρατίεπα {εσίατ, εἀίεΠΗ5 αποά 

ἐρᾷ αρροπέέας 1ή οοπἰτατίας Ρατίες ἁποίίατ. Αἲ αδά Ἱα-- 

πιοτὶ οαρΏί {π Ργίοτεπι [πια] εἰ [αρεΓίογεπι γεπ]έ, Ταοῖ]ε 

σεροπά[τως, Θεά Π πο]έ πιεάίοια ρεπίρας 1ΠΠΙ αλα 

αάῃρονς, Ἱπιρετεί α]ιοτί αἱ Πρίαπα αἆ Ῥεοί5 αἀ ἀισαῖ. 

Ηοο Γαρτα οβεπ[απι εἴι Πετί αἳ. Ιά1οία,. απρἀ [δερε ἀγιι- 

ου] εχοϊάαί, εἀοοίο. ατα ταἰίοπθ ᾽αβεωάιπι Πι. Θεά ου 

Ὠμηο. Ῥτιπιυαι ακοϊδτ, ποῦ Ηοεῖ 14 ε[Ώοστε, ΠΙΠ { σεηε- 

το[ας ε[ι αἰαιε αἀνετῃς τεὺιι Πο Ρετιασραίασς Ἠο Πᾳαῖ- 

ὅρια Ἱις πιεβίοο ρες Γ: ἹναποθΓ μη! εχοἰἰαδῖῖ. 



49ῤ. τα ΝΟ ΕΙΣ 10 το 
ῥᾷ. Όματι, ΧΙ, [1061 ᾿Εά, Ἠ.[. . 2». } “ ' ' τν τες ο) . Έτος 

”Εότι δὲ ἐμβολὴ ὤμου καὶ ἐς τοὐπίσω Ἡ ὑποβάλλονεα τὸν πῆ- αντε 

Χὺν ἐπὶ τὴν δν, ἔπειτα τῇ μὲν ἑτέρῃ Σειρὶ ανακλᾷν ἐς' 
τὸ ἄνω τοῦ ᾽αγκώνος ἐλόμενον, τῇ δὲ ἕεέρῃ παρὰ τὸ ο. 

ι. 9βὸν ὁ ὄπισθεν ἐνεβείδεννν ο μπε : 
ΣΩΤ23 

. , 

Ἕ.ὸ Ὀδτοὸςρ, ὃ τρόποξ φῆς | ἐμβολης Κάτω ερίσφαλσιν Ίένε” 
ται λλον τοῦ πρύδθεν. εστι δὲ ἐξ Ὀνάγκης μιὲν καὶ αὐτὸς 
ἓκ τῶν Ἐρθων ἐνεργειῶν σὐνθετός, οὗ μὴν ἐδίοις παν 
ἑκάστής αὐτῶν περιγφαφομένης» οὐδὲ ἐν) τῇ Ἠεναβ ἂν ἐξ 2) 
γίας ποιοίσης, ἀλλὰ καιὼ τὰς" κολδιερεῖς ὡς εἰ καὶ τε- 
τραγώνού τις ἀποθραίσει τῶς γωνίας. ὅποῖον γαρ τι σὺμ- 
βαϊνόν ἐστιν ἓν τοις κάτὰ περικύλισή) τὲ καὶ καιῶ ο” 
ὀφᾶλονι ο πο κό. νο 

ο Αν ων 
σαφώς νοήδεις ὥς ἐπὶ εἰκόνος τοῦδε χοῦ διαγράμματος τῆς 
σοζᾶς τῆς κεφἀλῆξ' τοῦ Α ἀχίοΡορν Ἡν ἄρθρον᾽ ὤμου προόσα- 
7ορεῦει, }ινομένης "κατὰ μὲν ' τὴν πρώιήν ἐνέργειαν απὸ 
τῶν πλευρών εἰς τὸ πρόσώ, κατὰ δὲ αῆς Τ2] ραμμῆς, ἐν- 

-ακ ἲ 

' ͵ ο 1, οι ..σα ο. ΙΧ. . 
πειτε δή δει 

Περοπϊεων ἰάεπα λμηεγὶ εαρμε, φιεήα γειγμαα ει αἲ ἀογ- 
{ πι πι μπι α[έογα πια επεϊπεπιῖα ο δει Γωή]ωα οὐπηρεἰ)ῖ- 

. εδηατ μην ̓αἶιεγα α Ρο[ογίονὶ ρανιε μγβ6ιµΓ αγεομμο 
πο σι στα τὸ - 

ειτε: Γ. 2.1. 11 "Ἠοο τοβ{ἔα ο πά{ πηόᾷο πιᾶρ οἱ ἠθἱἡαἰἆ ἴοἶμνας αλαῖᾳ 
{αρονῖοη, [οὰ ́  ΓΡ ἀρίο εἰῖαπι πσέῇο- ῃ {ή ᾖγο ῥ ράτίεό 
αγ{16ι1 Τα α σι, πας ́  ΤᾶΠΊΘΗ βησι]αο. Ριορνήν᾿ Μμδά δὴ 
οἱ ουν [οσί ας, πεις «ησα]άπῃ [Πο Ὁ απ ας οκ ἡ; 
Ραγίε εά αἰίαπι απο [ετίαγ, [οὰ ἵπΠ. ση Πεσι ταν Ρεν ηνὰς 
ἃο {, βησ ] ος βιώπάκμινς θωίᾶ : βαἰόΠτ αο σαι, 

- ' 4 παπι αγοι]ας. 1Π ο θεια αδιίαν οἰσονι ἀο[ἔάκαμο, ης 
1Ππἱε]]]σες εχ 4ε[ ορ Ίοπα Ἠ]ως Βριταοτ 9ῦ πιο 

1”) Ιλ ὁ Β. α Ῥ.. λλι τει να) Σα το 

συρᾶ ιά σαρ πιο, απέπι αἰιϊεήᾖμμί αἲϊ Τοβριι]ατ ή ὰ 
ο] νοσαε, απάπ ῥτῖπιο Αρα, Τετ -λν Ἰαΐενο αἆ Ραγιότή 
Ρχίοχεπα ρε πεᾶπι συ, πάς [α[α ρός ποσα: υ'ὃ 

- 
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τεῦθεν' δὲ ἄνω, ἐπὶ τὴν 4:Β, κἄπειτ ἐντεῦύεν ἐμβαλλημό- 

νηο τῇ κοιλύτητι κατὰ τὸ «4 'τεταγµένη. ' τοιαύτης μὲν οὖν 

γενομένης αὐτοῦ τῆς. φορᾶς οὐχ ἔπεταυ περίσφαλσις, ὅταν 

δὲ τῶν κατὼ τὸ 4 καὶ 17 γωνιῶν, οἷον αποθραυσθεισών ἡ 
φορὼ μηκέτι κάτω τῶν τριών εὐθειων, αλλὼ κατὰ μιᾶς γί- 

γνεται γραμμῆς κυρτῆς τῷ σχήµατι, τότὲ συμθαίνευ κυλί- 
ζεσθαι καὶ τὸν βραχίονα πρὸς τὴν ὀφρὺν ἀνέρχεσθαι τῆς 

διαρθρώσεωο. ὅταν δὲ ἐπὶ ταύτης γένήται, βραχείας ῥο- 

πῆς προσελθούσης: εἰς τὴν ἐντὸς χώραν περισφαλλεταυ, 

τοῦτο μὲν οὖν κοινὸν ἁπάνιων τῶν κατα περίσφαλσιν ἐμ- 
βαλλομένων" ἣν δὲ νῦν ἐμβολὴν ἐξηγεῖται, ταύτῃ προσήκευ 

καιὼῶ μὲν τὴν εἰς τοὐπίσώ τε καὶ τὴν ῥάχιν ἀναγωγὴν τοῦ 

ὲήχεως ἀκολουθοῦντος αὐτῷ ἐξ ἀνάγκης τοῦ βραχίονος ἡ 
κεφαλὴ πρύσω τὰ καὶ ἄνω μεθισταμένη περικυλισῷήσεταεν 

σερώτῳ μὲν τῷ κάτω "μέρει πῆς διαρθρώσεως, ἐφεξῆς δὲ 

τῷ πρόσω μέχρις ἂν ἐπὶ τὴν ὀφρὺν αναβῇ τῆς κοιλότητοςν 

ὅθεν δὴ πρὸς τὴν ἐἔνιὸς χωραν ἐνεχθεῖσα σεηριχθἠσξεαυ 

και αὐτῆς, ἐστι γὰρ δὴ τοῦτο πέρας τῆς ἐμβολῆς. ὥσπερ 

δὲ ἐπὶ τῆς πρὸ ταύεῃς, ἐμβολῆς ἕνεκα τοῦ μὴ συνακολου- 

Φεῖν ἐπὶ τὰ πρόσω, τὸν ἄνθρωπον ὠθεῖν ὀπίσω τὸ ἀκρώ- 

Ῥοῄεα ἵτ Γμαπ. ανα οου/[οἱ, ην Δ, αποά[ Πα Γεταίατ, 

ΠΟΠ εἰγομπιάποίτας, [εᾶ { απσυ]ί Γ Ῥ αιια[ 1Η [εἱηραπίυτ, 

ἨΟΠ ΑΠΙΡΙΙ5 Ρεχ ἴτεν Ἠπθεᾶς γεοίαθ Γοτείυς, {εἆ Ρρες αΠαπι 

οιγναπῃ, Θἱ0 Ιίαφαε οἰγοιωβρίας πιεις αἆ οτγᾶπι αἷάι- 

οἵίινς [αἱ σαν], αἆ Φμάπά αλὶ νετ, αποᾷίοο Ἱπιρ]ία ἀπ 

{μπι Γεάειι γονογ((μν. Αϊφας ου οοπαηθ. εΠ οπιίαπι 

αυαε οἱ γοπιάοθπιάο. τεροπυμυΣ, 14 αμοὰ εἰῖαια εγεπῖί εἶ 

τεβΠπεπόΙ πιοάο 41επΙ ππο εκργὶρηῖ, Ῥίηπ]ά επι ια οιῖο 

π. Ρο[ιετίογεπι ραΤίεαι ἀμείο αἆ [ρίπανα,, «απ πεςε[]αγ]ο 

ἸπγεγΊις [εφιιαίας, οθρωί Ἠ]15 1η μι τογεπι ας Γιρευίονεπι 

ΡΑΣΙΕΠΑ, μα μθ]αίαπι οἰγουπιάοείωας, Εν θ οἶγοα 1ΠΓΕΙΙΟΓΕΠΙ 

Ρατίθιι ος ἀείιπάε οἶγοα Ργίοσεια ἆοπαυ αά[σει- 

ἀαί αἆ οτᾶπι Γαἱ σαν, η ααοά αδὶ οοπ]εοί αι Γιεν 18, οοΙΙ-- 

Ππερίίασ, ἵαπεφαο γεβαεπάϊ Επί ε{. 0 ποπαα πιοάιήα 

βπίεπι ἵω Γαρεγϊογϊ πιοάο τε[Πιαεπάί, πο Ἰοπιο [εουεης Τι 

Ῥτίογεπη ρατίεπι οοηγετἰοτεῖατ», Ργαεσερίϊ πιεάῖσο υἱ εαρίίε 
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μνορ ἐκέλευσε διὰ τῆς αὐτοῦ αιφαλῆς. τὸν ἰατρῦν, οὕτω νῦν 

ὑπὲρ. τοῦ μὴ συνακολουθεῖν, ὀπίσω τοὐναντίον ἀξιοῖ ποιεῖν 

ἐπιῤαλλοντα τὴν χεῖρα κατὼ τὴν ὀπίσω. χώραν ὅλης. εῆς 
διαρθρώσέως, ἀντωθεῖν εἰς τὸ πρόσω ἐὸν. ἄνθρωπον. : 

ο... γ 

307] «Αὕτη ἡ ἐμβολὴ καὶ Π: πρόαδων ἐρημένη οὐ κατὼ 

«αφύσιν ἐοῦσαι ὅμως ἀμφιβάλλουσαν, τὸ ἄρθρον, ἀναγλά- 

-ιζουσιν ἐμπίπτειν, να μν κοανὸς 

Ἂ 

κ 

Ου κατὰ φύσιν αὐτὰς εἶπε διὰ. τὸ μὴ κατ εὐθείας 

γθαμµος Ίίνεσθαι τὴν κἰνησιν τῷ 'ἄρθρῳι κατὰ περωκύλιαιν 

δὲ μάλλον, ὡς εἴρηται. κίνδυνος . δὲ. ἐν τῷδε γίνεται τῆς 

περιθραύσεως τῶν ἐξοχών. πὸ. δὲ. ἀνα)λκάζουσο προσέθηκε, 

τὸ βίαιον αὐτῶν ἐνδεικνύμενος. 

ενος τι Ὀ ᾿ των 

οῬ]εοίο Γωπήπ]απι 1811 Γοαρι]ατη΄ ο[1ς, Ύαά ομπι  Ἰησα]ο 
οοηπη 1 {ασ, χείγο τερε]]εγεῖ, Ἱία πήπσ πο Ἰπ ΡοΠεΓΙοΓέΠι 

Ῥατίεπι οοπνετίαϊας, οοπἰταγίανα Ἱπρεταί, αἱ [ο]]οεί παπα 

οβ]εοία α Ρο[ιεγ]ογ1 ρατίε 1ο 118 οοπαπή(Τανὰο κοικίμοαί ἷπ 

Ρτίογεπι χερε]]α!. 

χι νι 

Ἠίο τεροπεπᾶί πποᾶις αἴφιε ἵδ οιμῖ Γαρεγίια Ῥο[ιέμς ε[ῖ /ε- 

ομπάμπι γιαϊμγαπι ΠΟΠ [μὲν οἴγομπα, αβεπῖες ἔαπιεη τα 
Ἱ 

[ματι /[εἆεπι αγιίσιε τη εοβ Πέ. 

]χ]ή ΏΟἩ [δομπάιπα ανα ο[[ς 9ο αιιοᾷ απϊου] 19 

αἆ τοσίαπι Ἰπεαα ΠΟΠ {ετα(ς, [εά ἵπ οἵῬεαι πιαρῖο, 

᾽οΠεπ/ίαπα ε{ι, Όσα 1π 1 Ρεγῖου αι ε[ πε αὖ [οπ ἁαιια τ΄ ΡΙο- 

οε[ας α]]ᾳα,  Ῥτορίετεα ο... "αΛ]εοΙέ οοβιηῖ, αγία 

οογ(α Ιπ]σαταί, 
----ὰ 
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οἱ δὲ τῇ πτέρνη πειρώμενοι ἐμβάλλειν ἐγγύς τι τοῦ κατὰ 

φύσιν ἀναγκάξουσό. ν΄ 

τ 4ιὰ τέ ταύτην τὴν ἐμβολὴν ἐγγύς τε τοῦ κατὰ φύσιν 

ἔχειν ἔφη. µαθήσῃ σαφῶς "ὅλης αὐτῆς ἀκούσας πφόψῴον, 
ἔσιαι δὲ τοῦτο ταῖς ῥήσεσιν ἀκολουῦ ήσανει αὐτοῦς. 

Χρὴ δὲ τὸν μὲν ἄνθρωπον χαμαὶ κατακλίναι ὕπτιον, τὸν 
δὲ ἐμβάλλοντα χαμαὶ ἴξεσθαι, ἐφ ὁπύεερα ἂν τὸ ἄρθρον 

οοἐκπεπτώκην ἔπειτα λαμβόμενον τῇσε χερδὶ τῇσεν. ἑωυτοῦ 
τῆς χειρὸς τῆς σεναρῆς κατατείνει». αὐτὴν, τὴν' δὲ πτέρ- 

ην ἐς τὴν μασχάλην  ἐμβάλλοντα ἀντωθέειὸ, τῇ μὲν δεξιῇ 

ἐς τὴν δεξιην, τῇ δὲ αρισιερῇ ἐς.τῆν. αρισεερή».. «δεῖ 

δὲ ἐς τὸ κοῖλον τῆς µασχάλης ἐνθεῖναι σιρογγύλον τὸ 

ἐναρμόττον. ἐπιτηδειόιατα δὲ αἱ πάνυ σμικραὶ σφαῖ- 

ΧΙ. 

δεά οφμὶ Ρε εαἶεεπι ΤεΡΟΠΕΤε Πἰέμπεμτ, Ῥγορε Γεομπάμπα 
παίμτατπῃ «ΟΡ ΜΠΕ. 

Όἷα ἄε εα[α Ἠίιπο ΤεροπεΠᾶϊ πιοᾶμπι αΠεγαῖ ΄Ῥγορο 

Γεεαπάμπι πα!ωγαιη είΤε αρετίθ ἠπ[ο[]ῖρος, αυ πι 1ρ[απι 

πη]νετ[αΠι οοβἠογεΓῖδ; αιοὰ Δοί πδῖ 9πδε [αρ]οπηίας 

απλπιάἀν οσα. εν, ᾿ 

ΧΙ. 

Ἡοπιίπεπι ορόγιεί Ἱιππῖ τε[ρίπαγε, Ππεάίομπα φεγτο αὖ εα 
Ῥατίιε, αὖξ Όιία αγεεμ]ως εταρεγίτν ]ωπιί [εάεγε; ἀείνιαε 

Γβαῖς παίδες ᾖοπηϊπϊς ὄγασλίωτι Ἰα[Γεοέμπα ΡΓεΠεπάετε αο 

ἀεογ[ιπῃ υεή[ι επιεπάετε εί εαϊδε ἵπ ἀἰατι ἀεπιί[]ο ἄει- 

ἴγο φμἰάεπι ἵπ ἀεπίταπι, [π]ίγο ἵπ [ιπί[έγαπα, ἴπ οοπίγα- 

τίαπι Ῥαγίετῃ µΥβετε. ΊΝεεε[[ε αιίεπι εἰ πι [μπα αἶαε 

τοιμπάμπα αἰἰφμιά ἀεπιιίετε φμοᾶ ἰδὶί αμιείµτ. ἹΜαπίπιε 
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θαι καὶ οκληρρὺν οἷαι πολλαὶ ἐκ τῶν σκυτέων ῥάπιον» 

οιπαι. ἣν γὰρ μή ει τοιοῦτον ἐγκέηταυ οὐ δύναται κα) πτέρνὴ 

ἐξικνέεσθαι πρὸς τὴν κεφαλὴν τοῦ βρδλίονυς" κατατείνο- 

μένης γὰρ τῆς χειρὺς κοελαίνειαι ἡ μασχάλη. οἳ }ὰρ 

«ιιφέφοντες. οἱ ἔνθεν ακὸ, έγθεν τῆς μασχάλης κνεισφἠγοντεῦ 

ἐναντίου εἰσί. χρὴ: δέ τινα ἐπὶ ὃάτερα τὀῦ καταιεινοµέ- 

νου κα[ήμενον καχέχειν κατὼ τὸν  ὑγιέα ὦμον, ὡς μὴ 

περιέλκηταυ τὸ σώμα τῆς χειρὸς τῆς σιναρῆς ἐπὶ θάτερα 

εεινοµένης, ἔπειτα ἱμάνιος μαλθακοῦ πλάτος ἔχοντος 

ἱκανὸν, ὅταν Ἠἡ σφαῖρα ἐνεεδῇ εἰς τὴν µασχαλην περὶ 

ποφὴν σψαίρην περφεβλημένου τοῦ. ἐμάντος καὶ κατέχοντοθν 

κσλαβόμενον αμιφοτερέων τῶν ἀρχῶν τοῦ μάντος ἀντικάτα- 

ζοπεύνειν τινα ὑπὲρ. κεφαλῆς τοῦ κατατεινυμένου καδήκενον, 

τππῷ ποδὲ προσβδνδα πρὺς τοῦ ἀχρωμῖου" τὸ ὀστέον.. ὁᾗ δὲ 

''σᾳαίρη ὡς ἐσωξάεω καὶ ὡς μάλισεα πρὸς τῶν πλευρέων 

Γἰκαίσθω καὶ μὴ ἐπὶ ῇ ὑραλῇ τοῦ. ” βψαχίονορ.) 
. κ 

ἰάοπεαε [μὲ Ρίίαε Ῥαγυαε αἀπιοάμπι ας ἆμγαε, φµαε ο 

ζσοτίο [εγε [μπίωγ: παπα πί εαἰε αἰἰφμίά ἱπαάαιμτ, Πο 

Ῥοιε[. εαἷας αἆ Δωπιετὶ εαριε, Ρετρεπίγε, Βταεμίο εί 

αὖ τα [ογίογί Ραγιε εκίεπίΟ [ματ αἶα, κ ο απ οΠοΓ- 

αφ... Όρογιεῖ ιαµίεπη, αἰἴφμεπι αὖ Αἰιεγα 1345, εἷως φμῖ 
Ῥη1έ 

: ειοπάίεω τΓράριεγε, εοπιίπεγε νου ἔηιεὖ. αὐ ὑπιερτί ᾖμ- 

ππεγὶ οσα ἰαιο [ραρωίαγωτη ο[]ε ον []ωγα, πε, εοχρις 

αε αὖὐ µίχαφιµε ρατίε ἄἶατα εοη [ἐγἶισμπε ἴμιεγ [ε αἄυεγ-- 

᾽ἁμεαϊμε α[γεειο ὑγασμίο αὖ αἰιεγα Ρατίε επΙΟΜΙΟΣ }οῇὲ 

ἶογο πποἰἰί αδιπᾶε ἶατο ρί]ανι ἵπ αἰαπι εοη]εοίαπι εποῖ- 

Ῥετε, εἰ] ἰογί μἐγωππφιὰ εαρµε αἰιε επιεπᾶαι, οι α 

εαρίεε Ποπ ῖς /εεαι. Ρεάεφμε εαπι ραγίέπι τερεἰίαι, μδὶ 

{μας κ]ωσ οι /αρηίέαις ἰαεί [οαριζαγιέπι ο[μς ορι]καδῖ- 

ἔμγ.  Ριία φνεγο οφ απμπα ππακίπιε ροἱοῇ. ἴπέμς «ο)]ἱεία- 

αμ αἴφιε αἆ ἰαεως εἰ α ςαρίιε [ππεγὶ χει, 
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το 4ή τις δή τῶν "οὕτως εἰρημένων συνίησεν, οὔτου οὐ 

δεῖταἑ πῆς "διὰ τών λόγων’ ἐξηγήσεως, ἀλλὰ τῆς ἐπ᾽ αὐ- 

τῶν' ἔνερ)ειῶν δείξεως. διὸ καὶ πολλώκές, ὡς καὶ πρόσθεν 

ἔφην, αξιῶ τὸ βίβλΙον ἄναγινώσκειν αὐτοῦ τοῦ πποκφά- 

τους «ἔπιμε: (588) λῶς' Ἠφοσέχοντας τῇ λέξει καὶ πειρωµέ- 
Έδυς ᾿νοεῖσθαί 1ὸ λελόμένον. ἐγὼ τοίνυν ὦφ ἤδη σοὶ τῶν 

ὑπ) Ἀντοῦ Ἱεγομένων' [59ς] ἐν περινοίᾳ 'ελόνότι τὴν" αἰσίαν. 
προσθήσω, δι ὃν ὀρλός, πι τοῦ κατὰ φύσιν ἕ ἔση τὴν τοιαύ- 

την ᾿ ἐμβυλὴν εἶναι, τὰς ἔµπροσθεν φαυράμενος, ὡς οὐ κατὰ 

Φέσιν ἐπιτελομμένάς. ' πρώτον μὲν αὖν ὕτε πατατείνει τὸν 

βραχίονα μηδεμιᾶς τών ἐμπροσθεν ἐχούσηξ Ἰοῦτο, ὥστε 

προσηκύντοις ἄν τις ἐπαινέσειε τὴν τοιαύτην ἐμβολήν. ἐθ- 

ῥέθη }ὰρ ἡμῖν καν τῇ ον τών αγμῶν πραγματείᾳ { τε 

χρεία τῆς. κυτατάσέως» ὅτι τε προηγεῖσθαν . χΦὴὶ πάσης ἐμ- 

βολῆς καὶ ὁιαπλάσεως αὐτήν. δεύτερογ δὲ ἐπὶ τῷδε τῷ 

έρχῳ. τὸ δια της πτέρνης ὀπίσω τὸν ἄνθρωπον ὠθεῖσθαι, 

πο. τοῦ µὴ συνακολουθεῖν ἑλκομένῃ τῇ χειρί. δια μὲν 

οὖν τῶν δυοῖν τούτων ἐνεργειῶν ἡ αἀντείτασις γίνεται, ᾿ διὰ 

αι ΠΕΙ Γ εί ι “τει τεσνι Α1.τἶ 

ΞΠΘΤ φπὶς φπαε. Πο Ἰταᾶ ἁπίατ ποτ Ἰπεε]]ραξ, Ἠπῖο ορια 

ε[ν ἠόπ νέγρο ἐχροήείέ, [εὰ  αρεπάο-Ύοπι πιούβγατε.! Αέ- 

ας 14ᾳἴσοο ππή !Ρρ]ασθε, ἀπεπιαάπιοᾶύτι Γωργα τει]! κ. Ις 
Ῥγάπα Ἴρ[απί Ηϊρροενοις Γπερίας Ἱερί νερυῖς ΦΠ]ρεπιετ οοπ- 

βά στο εῖς. αἴηιε αἁΠΗΙΡΙίο οπιπΠίῃο Πἠάϊο, τξ αασά΄ ρτοροπί- 

τά ΠλιέΙσδεατ. Επιήάεπι 81 ήθ απςε αθ’ Ηϊρροεταίε Γοτῖ- 
Ρία πι Γεπεή: ου [αι αἀλίοῖααν, ᾿ἆπαία. οϐ. Τει Έα 

περόπεηα! πιο αηι Ῥτορε΄ ΓεομπΦαάν παυταή τε[[ε .΄ αὔτανεε, 

ᾳἴιοδφαε [αρεγ]ας Ρο[μῖῖ ἵαπαπαπι ποπ. βεοάπάππα παίαταπι 

τερτεµεμάαί. ΕΒτίπιο απῖάεπι Ἠϊο-τεροπεπάϊ πιοάας Ἠππιε- 

τυπῃ εχἰιεπά1ξ, αιοά πεπίες, εκ [ωρεγίογίρας Ρταεβῖ, 

αυαπι. οὗ Τετ 4. 4Πον18. πιεγ]ίο Ιαυδαίηγ. Ίος. επῖπι - αἆ 

ανε πα π[μῃν 1Πἱεηβο οᾷ]ρερείως, εκίεπάεπάππιφπο Ῥετρε- 

1μο  εἴε, αίεηαθ αι τεβί(μετο ααῖ ΟΟΠΙΡΟΠΕΤΕ ἴεπίεπια5, 1Π 

ΦΡεΤε ϱποφμε. 4ε ΠΓαοϊατ]ς. οΠεράΙπιμ, εἶπάε η Πας 

εηγα[ίοπε οα]οε Ἄοπιο Γειγο. τερεΙ{(ως, πο. Ποφπαίατ» φαυπι 

υΓαο] μπι αἰἰταληίας, Ἠαεο Ἱίαπε ἆπο αρεπίεν ἵπ ἀῑνετ[α 
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Εὰ, Οµατε, ΧΙ. [298.] ο Εά. Βα[. Τ. (588.) 
μὲν τοῦ περιβιάλθμέκου κατὰ τὴν μασχάλην ἱμάντος εἰς 

τοὐπίσω τοῦ κάμνοντος ἑλκομένου, διῳ δὲ τοῦ ποδὸς ἄντω- 

Φουμένου πρόσω, καὶ σαφώς γε πάνυ τῶν ἀντιτάσεων ἑκα- 

τέραν .εἷς ἄνθρωπος ἐργάδεται. ταῦτα μὲν οὖν κατα φύσιν 

ἐν τῷ τρόπῳ τῴδε τῆς ἐμβολῆς γίνεται" ἡ μέντοι μοχλεία 
λέίπεται τοῦ πβροσήκοντος, οὔτε τῆς μικρᾶς σφαίρας ὄυνα- 

µένης. εἰς τὸ μὲταξὺ τῶν τὲ πλευρῶν' καὶ αῆς τοῦ βραχίο- 

νος κεφαλῆς εἰσελθεῖν οὔτε πολὺ. μᾶλλον τῆς πτέρνης ὅπου 

ὃ᾽ «οὐδὲν εἰς ταύτην τὴν χώραν παρεισέρχεταν, πώς ἂν ἡ 
μοχλεία 2έηκαν μὴ γινομένης δὲ ταύτης οἡδὲ τὴν ἐμβολὴν 

ἔσεσθαι κατὰ ' φύσιν, 

αν ν 
"2σει δὲ καὶ ἄλλη ἐμβολὴ ὣς Ματωμιξσυσιν ἐς ὀρθόν' μιθω 

ι Κ οο εἶναι χρὴ τὸν κατωμίζούτα») ο κα δὲ τὴν 

, ̓Σεἴρα ὑποδεῖναι τὸν ὤμον τὸν ἑωυιοῦ ἐπὲ τὴν μασχάλην 

οξύ». 

α, 

οοπἑεπάίπηια; Ίογο απἶάεπι οἶτοα αἶαπα Ιπ]εοῖο Ἠοπιίπεπι ἵπ 
Ῥο[εγίογεπι ρατίεπι ἀποίπιαδ, Ῥε(ε ἆπ Ῥτίοτεπι τερε]]ήπιβ. 

Ραιεί αιίεπα, ειπἆ επι. εἴ[ε απ πἴγαπιο ε[Πιείεης πι ας 

νετ[α, οοηίεπά1!. Ἠπεο ἵπ Ρτοροῇβίο γεροπεπάϊ πιοάο [ε- 

ου πό απι πδίιγαπι αἀμιδεηίασ, δε απάπη ἀπιρα][ας αὈ[ί α 

οοηνεπ]εηῖί πιοᾷο τεοεᾶ]ξ, 6ο αιιοᾷ πεφιεαί εχίρια ρί]α 

ἑπίος Ἰαίαφ ο Ἠωχηοτὶ, οβραῖ Ῥεπείχατθ ἆο πημ]ίο : πίης 

εἰϊδίπ οβἰχ. ΑΙ υδί εο πἰμῇ] Ἱπάαφίασ,, αποπιοᾷο Ἱπρεί]ε- 

πηυςὸ υβί ποα ΙΠρε]]άΠ11δ, Ἠεφθ Σεροπετο Γεουπάσπι 

ὨΘΙΙΓΔΠΙ ΡοϊεσἰΠιήδο - 

ΧΙΙ, 

Ἐῃ' εἰ α[ίς γορόλεμᾶϊ. Ὑποᾶμς, σιίο /μρεγ Γωπαπημπη Πιπίο-- 
ο στη αἰιεγίως Ἰοπϊπεπι «οἱ]οςαμέ. Τα] ου αμίεπι ε[]ε 

πεεε[}ατῖο ὃς αεδεέ, Τωρεν οιιεπὶ εο]ἱοεαίμτγ. «Ἠίο αμίεΠα 

ν αρργεἰνεπ[ο γασλίό Ἰαδογαπεῖἲ Γωηγημπι μα η 
εκεϊεαεωπι Ἰ ἀἰαδ' λιομεζεῖν Γωὸ]τοῖαὲ. ῤ 

.1. 

ἱὓΓμ μμ μ.μ μ.Ἱυμ. 
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τ 

Ἐά, Όματι, ΧΠ. Γ20β.1.. επ ο Έλι Βα[. ὔ. (68Λ.) 
Πρώτος μὲν δι αὐτῷ νρόνδε Ἠμβολῆς εἴρηταν ὁ διὼ 

χῶν δακτύλων γινόμενος, ἠτὸι τοῦ άμνόνιος ἢ τοῦ ἰαεροῦ, 

δεύτερος δὲ ὁ διὰ τῆς περνά ἐφι οἳρ' τρίτος ὁ διὰ τοῦ 

κατωμισμοῦ. καλῦσι }ὰρ οὕτως Ἰαὐϊον, ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς 

ἔφη ὡς αωροοψ ἐς ἀρθόν. ὅπως δὲ γίνεται τοῦτο, 

σαφῶς αὐτὸς ἐδίδαξε κελεύσας τὸν κἀτωμίζειν μελλόντα 

διαλλάσσειν ταῖς ἑαυτοῦ χερσὶ τὴν εευφαήηνίον χεῖρα καὶ 

οὕτως αποξύναντα τὸν ἴδιον ὤμον οἷς τὴν κάµνοντος ὑπο- 

Φεῖναι µασχαάλην, ὥς ἔδραν αὐτῷ οάδώ τῆς δοχῖ τὴν 
".ϱ)  Ὁ ο ἐν ἑκείνῳ κοιλότήτᾶν 

ιδ’. 
Ἀάπειτα ὑποστρέψαι, ὣς ἂν ἑνίζηται ἔδρα, οὕτω στοχασά- 

µενον, ὅκως αμφὶ τὸν ὦμὸν τὸν ἑωυτοῦ ἀρεμάσαι τὸν ἄν- 

ὤρωπον κατὰ τὴν µασχαάλην. αὐτὸς δὲ ἑωυτὸν ὑψηλότεὮ 

ϱον ἐπὶ τοῦιον εὺν ὤμον ποιξέτω ἢ ἐπὶ τὸν ἕτερον. τοῦ 
δὲ κρεµαµένου τὸν βραχίονα πρὸς ἑωυτοῦ στῆθος προσα- 

ναγκαξέτω ὡς τάχιστα. ἐν τοὐέῳ δὲ τῷ σχήµατι προσα- 

Ρτῖπιπς Τεροπεπάϊ πιοᾷας 4πιεπῃ ρο[α1ὲ ρετ ἀῑρίιος {α1Ε, 

Πνε αερτοίαη{ῖδ [νο πιεά]οῖι αἰίεγ ρεγ οαἰοεπι, {διαφ 

ε[ αιιεαι νοσᾶηῖ διὼ τοῦ κατωμισμοῦ, ο φιοᾷ Ηϊρροστα-- 
τες ἀῑχΙε, ᾧ κατωµίξουσιν ἐς ἄνθρωπον, απυπι Πρπίβοατε 

νο]ηῖῖ εωπι πποάαπι, απο {αρες Γαππιαπι Ἠπππετιπι αἰίε- 
τῖας ἨἩοπιῖπεπι οοἱ]οσαηε, Όιοπιοάο 8υίεπι Ἠοο Πα, 1ρ[ε 

αρετίε ἀοουῖῖ, ααάπι ργαεοερίϊ πί απϊ {αρες Γαππππαπι Ίνια- 

ππετυπη οοἱ]οσαίυγας Ἱοππίποπα εἶτει, [αῖς πιαπίθας ῥρτοῖα- 

Ρίαπα ἀρβας Ῥγασ]ίαπι Ῥρτεμεπάετεῖ, αἴ(αε Πα Γαπππαάπα Ίνα-- 

Ἱποταπη Γυμπι αἰἰο]]επς π Ἰοπιπϊς α]ατη οοπ]ίοεγεῖ, ἱ σα- 

νυπι αποά 1π εα εβ ε]ασπιοὰί επἰπεηίίαε Ίοουπα ρταεβατεῖ, 

ΧΙΥ. 

Ῥοῇίεα οοπφετίαεµΥ, φµα[ [εάΙλέ υε]ῖε ἱπ[μάεγε, εο [ρεοξαπὰ 
μὲ Γμπιπιο [μο ΒμΠιετο αεβετ αἰα [μ[ρειάαιωτ; ἱρ[ε νεγο 

/ε ἵμ[ιπι αὖ εο ΊμΠιεγο ππαρἰς εωοἰιαξ Φµαπι αὖ α[ίιεγο 

[μ[ρεπ[ῖφιε Ίμππεγμπη αἲ [μμ Ῥεεέμς φ ματι οεἰεγγίππε 

αἀάμεαι, Ἱία νετο [βµγαίις οοποµίαξµγ, Φφιέµπι Ποπιὶ- 
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Ἐά. Όμανε, ΧΗ. {398. 299. 1. «Ἐά. (βαξ. Υ. (031.) 
Ὀνασειέτῳ, ὑκόταν Αετεωρήση τὸν. ῥόδυνηες ώς ἀνειρῥύτοι 

πιπὸ ἄλλο σωμα, αὐτῷ αντίον. τοῦ βραχίονος τοῦ κατεχομξ- 

π.φου.. ἂν δὲ ἄγαν ικοῦφος, έη ὁ ἄνθρωπος, Ἀροφέπ/κρόκας 

ο ιοβήτω, τούτου ὥπισθέν τις ποΐζφος παῖς. αὗται δὲ αἳ 

αιἐμβολαὶ. πᾶσαι, καιὰ υπαλαίσερην΄ εὔχρηστοέ εἰσιν, ὅτι οὐ- 

δὲν αλλη(ωκ, ἀέοχεαι ἡμισελεκά ἴγαια χθήσαιτο ὁ᾽ ἄν τις 

6 ἄλλοθε, - 

ος 99ο] . Τὴν ὕποστροφήν φησι δηλών τοῦ κατωµίζον- 

τος ὦμον, ὡς ὅταν ἐπελθόντες δίφρῳ περιστρεᾳ ώμεθα καθέ- 
ζοντες ἐπ᾽ αὐτόν. ὅταν δὲ τοῦ κατωµίζοντος ἐκκρεμαῦ ήσε- 

ται, ὅηλον ὅτι κατὰ τὸν νώχον αὐτοῦ καὶ οὕτως αντίτασιν 

ἐργάσεται τῆς κατατεινοµένης εἰς τὸ πρόσω. χειρός. εἰ δὲ 
εἴη κοῖφος. ὁ κατωμιῥόµενος, προδεκκρεμασθῆναι παῖδα κοῦ- 

ᾷον :κελεύει, χάριν τοῦ .μεῖζον ἐργάσασθαι τὸ βάρος τῆς 

αντιτάσέως. ἀνασείεσθαι δὲ τὸν τοῦ ᾿κάμνοντος ὤμαν ὑπὸ 
τοῦ κατωµίζοντος αξιοῖ, χάριν τοῦ κατ. εὐθὶ γενέσθαι τὸν 

βραχίονα τῆς ἐδίας ἔδρας,. εἴρηται. γαρ ἡμῖν πολλάκις ὡς 

ο πεπι Γμ[νειάετίε, μὲ τεἰίφιαμη εογρως ἵπ οοπιγατίαπα ψατ- 

ἔεπι ἱποίπιειμγ αἴφιε Άμππεγμ» εοπιεπῖµ». ' Οκοά[ Ποπτο 

ελευὶς αἁπιοάμπα [μετῖεν αρρεπᾶαεμγ εἰ α ρο[εγίογί ρατιε 

Ιευῖς αἰἰφωῖ μετ. ἨΗὶ τε[ιειμεπᾷὶ πιοάἰ οπιπες αἆ ρα- 

εἰαε[ίγαπι [ιωε αρεῖ[[επεὲ, αμοπίατα ἱμααια' 1δί µε τείεµα-- 

ἐμγ πμίίωπα αἰϊμὰ πιαςβιπαπιεπιµπα ἀε[ι ἀρΓο!Η οιιῖδως 

αἰιδί μεί ειἶαηῃ εσπυεηῖὲ. 

"Ὑποστρέψαι ἀῑκΙί νγειραπι εοπρεγἰίαίµγ Πσπῖβοατε γΥο- 
ες, Γιπωπιαπι Ἠάπτεταπα, [ωρες αμεπι Ίοπιο οο]]οσαίατ 

οουγεγίῖ, [οιί ᾳιαπάο αἆ [εάῖ]ε αεοεάίπιαδ, πέ 11 Ἰπ[άα-- 

ΠηἩ5. Αερτοϊαπίεπι Υετο «υπ αὐ ἨΠΠιετο ρεπάεΡίε, οοἩ- 

Παϊί α Ίειδο εἶ]ηδ, [ωρες απεπι οο]]οσαίας, Γα[ρεπάεπάππι 

ε[[ε, Ἠαο Παμίάεπι ία 1 οοπἰτατίααι ῥρατίεπι ἀμοείας, 

αίαιια Ἐγαςμίαπι αιιοᾷ α {τοπίο ἰταλατ. Οαοά Π Ιενίς 

{μετ]ί αι [ω[ρεπάίίας,. αρρεηάί Ίενεπι ρπετµπι ργαεείρί:, 
υἱ. Ρτανίας τεάἁαί. ροπάας ααοά (επάιί ἵπ ρατίεπι οοπίγᾶ- 

τίαη. Ὑπ]ί εἰἶαπι οοποµἰῖ αγιου]απα Ἠαμιετί 1ρβμθ 4ερΓο- 
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Εὰ. Όνατε, ΧΠ.. [209.11 Εάν Βα[, Ὑν (582. 

ὅταν. ἐν. τούτῳ καταστῃ. τὸ ἱμβαλλόμενον: 'ἄρθρον!) ὀνοίμην 

ἴσχευ ττὴν ἐμπτωσιν, ολλ καὶ. μῷ ἁκάιμάκηΝ ἡμέεφ, Ἰαυτὸ 

σών. μυών ἐργαζοριένων. πὸ δέον. το ον ο) εκ ὃς δν 
δν ο οὐ 0 νετ ο ο -----ᾱ-ᾱ ο ος τὸ 9 κ ολη) ρ 

ιε. ' 

4τὰρ καὶ οἱ περὶ τὰ ὕπερα ἀκαγκάζοντες ἐγγύς τι τοῦ κατὰ 

Ὡσφύσιν ἐμβάλλυύσιες ο χρὴ δὲ. τὸ μένν ὥπερον- κἀτάολῆθλω, 

ταινίη τινὶ μαλθακῇνν, ἧσσον:. γὰρ. ἂν. ὑπολισθανου: πη- 

ναγκάσθαι δὲ μεσηγὺ τῶν πλενβέων καὶ τῆς κἐφαλῆς τοῦ 

Ἡ βρυχίυνος") καὶ «ν μὲν βραχὺ «ἔη 19. ώνερανν) παῦῆσθαυ 

χρὴ: τὸν ἄνθρωπον ἐπί τινοςς ὡς μόλις τὸν. βραχόνι 

ππεριθαλλειν ὀύνηταε περὶ. τὸ ὕπερον. 'μάλιστα δὲ. ἔέσιω 

μακρόιερον (πὸ, ἵπερον, ὡς ἂν ἑστως. ὁ ἄνθρωπος: κρέ- 

"μασθαι μνρυψ δέΠ' ἀμφὶ τῷ ξύλῳ' κάπειτα ὁ μὲν βρων 

άμα καὶ ὃ πῆχυς παρατεταμένος περὶ τὸν ὕπερον έστω, 

ππὸ δὲ ἐπὶ ον τοῦ κρὸ-- καταθαγκαδέτω τις ὑπερ-- 

βάλλων κατὰ τὸν αὐχένα παρὰ τὴν κληϊδα Ίαὰς χεῖρας.: 

(απίῖδ ἳὓ 6ο Γαρεῦ’ ααόπι οο]]οσαίτασς «πί ε τερῖομθ [ααε 

[εάΐς εοπβἰ(ααίαν. δαερίας επ] ἀῑκίπιις, αδὶ  αγϊόσ]ας 

Ἱία οὐἱ]οσείαγς' {αοΐε χεοοπάϊ; ἀπ. πορίς εἰἶαίη ΠΜ] 

ἱπιρε]]επίρας ππα[ου]ή 4αοά εχρεᾶ[ὲ εῄοῖαιί, 

ο Ὄωμως. 

δεά εἰ ομί [ωρετ ρί[ιίωπι ο«οβιµπὲ, ῬΤορε /Γεειπιάιπα πιαϊι-- 

παπι γεβίεμμμε, Ππροίυαίιμγ αμίεπι Ρρι(ἐμπι πποἰἰ αἰῖφιια 

]α[οἶα» πηϊπις ΕΠΙΤΙ εἰαδίιτ, αἴφμε τπίςΥ ἰαίμς εἰ ωγπεγί 

εαρμι ἀεππιαίμτ.  Ομος { ρε ἱέωπν ὑγευΐμς [ωετίε, 

Ἰοηιο αἰἰομδί [εάεαι, [ο μὲ υἷα ὑπ]ίοεγε Ἠππεγμήα [μρεγ 

ρι[έμπι ρο[[μ. Έεγε αμέεπα Ῥί(ἐμπι ααλιθετὶ Ἱοπρίως 

οοπωεπῖε, [ο μὲ Ποππο [απ Ῥαεπε ἐπ εο Ῥεπάεαι. Ι)εἴπ-- 

ες Ἰήπεγις ει ὑγαελίμσι Ίμπια ρί(ζωνι επιειάαϊμγ ὁ 

εογρις νεγο αἰιετ ἵπ αἰεεγαπι ραγίεπι αἀμγβεαι, ππαπῖὺμς 

αἆ εοἰίωπῃ ἀατίς ]ιαία Γωριζμτ. 
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Έὰ. ΟἨοσι, ΧΙ. Γ309.] Εά, Βα{.. Ῥ. (085.584. ) 
Καὶ οὗτου μὲν καθόσον ἀντιτάσει λΖθώνται, καιὼ φύ- 

ὀνννἐμβάλέουσε» καθόσον δὲ ὡσαύτως, «ἐφεξῆς περιαφάλέε» 
ται τὸ ..ριὸν τοῦ ἄρθρου. ὑπεροειδοῶρ ἐν. πούτῳ τῷ, καεὰὼ 
φίσιν ἁμαρτάνουσι, τὰ δὲ κατὰ µέρος τῆς λέξεως ἁπλᾷ. 

- ο - 

Όσα ποτ ὃσ ο ος ηστασ σον η ῥοδάσν ον αν. θλαε τῤ ον ν ο εν 

μΝΗ μᾗι ἐμβολὴ) κατα. φίσιν ἐπιεικέως. ἐστὶ. καὶ. ἐμβάλλειν 
«δύναταυ, ἦν. χρησεῶς. σκευάσωνταν. αὐτήν, . 95 

- 
« 

.Φ 1 ο αρ) ο... Ψνα δν ' δή ι 

το Δήααρίων αὐτὴν, λέγω κατὰ φύπην' ἐἶναν- τοῦτο γὰρ, ση- 
μεῖον ᾖῇ. τὸ. ἐπιεικῶς, ὥσπερ. ' καὶ ὁ ἐπισιὴ, ἄνθρωπος ὁ 
μέτριοῦ δηλοῦται πρὸς «τῶν . Ἑλλήνων... ἔνίοι. δὲ φήθησαν, 
το. ἐπιεικώς ἀντὲ μάλιστα λήγεῤφθαρι καὶ διὼ, τοῦτο οἵμαεικαὶ 
κα- (684) τὰ τὴν ἀρχὴν τῆς ́  ῥήσεως "αφ είλοντο ἠγύρι τε 
γράψαντες. οὕτως /ὰρ καὶ οἱ περιναγκθδενήςς καια᾿ πὺ- 
σιν ἐμβάλλουσιν. ἐχρῆν. δὲ αὐτοὺς, εἰ καὶ κ) προς αὐτοῦ 
τοῦ πποκράτους ποῦιο εἴρηιο, κατὼ τὴν ἐφεξῆς ῥῆσιν, ἃ 

Αἰφπο η ε[ἶαπι φπαϊοπφ ἵπ ἀϊνεν[α ουπἰοπάωπι, [6- 
ουπά πα. παϊαγαπι περοήυηί, ϱπαί6ηΦ νογο. Ἰλπιθγί οαρι!, 
δέ τπ Γοαπεηιίρας ο[ἱεμδέ, Ρρίβι]]ο οἰγομπιζαο[ (ας, 8 Τθ- 
Ροπεηάο Γοοππάμπι παίαχαπι αὐ[απί, :Ομας απἱεπι ἡές, [οχ]-- 
8 Βηρα]α ἵπ αρετίο [απ 

Χγι. μα 4 πν] 
Ηίο γεμοπεπᾶϊ πιοᾶμς πιοᾷεταιε [εομπάωπι παέμγαπῃ ε[ξ, ας 

τεΓεμεγε αγεομίμπα μοιε[ῖ, [ τεειε αἀλίδεαίμγο 

Ηυπο πιοᾶμπα Γεευμπάμπα παίπταπι ε[[ο α[ῆγπιαί πιοᾶο- 
γαῖε, φποὰ Πρπὶ[οανΙί νεγΡο ἐπιεικέως, αιεπιαζπιοάυπι εξ 
λοπιο πποᾶεγαξις ἐπιεικὴς. Όταεος ἀῑςίίαν, Ῥαατηπί Ποή-- 
η] νετῦιπι ἐπιεικώς υ[αγρατὶ Ῥεο πιαμίπηε, αίααε Ιάείτςο, 
υἱ ορίπο», Ίπ ρηϊἰποῖρίο Ἠ]ας ογα[οπῖ γοππογεγηέ ἀῑςιῖο-- 
ἨθΠι Ῥτορε Ἶϊα [οερεπίος; Γεὰ εἳ οι Γαρες ρίΠ]]ηπι εο- 
ευῦί, Γεοιπάυπ παίμτααι τεβϊαυπῖ,  Ὀεριεγαπέ αὐίεπι 
οἰ]απι[ί Ἡιρροογαίες ἱὰ ΠΟΠ πιοηυ[εί, Ρεν {6 Ιπίε]]ρετο 



3ΕΡΙ 4ΡΘΡ.ΩΝ ΙΠΟΠΜΝΗΠΜΑ 4. 307 

Εὰ. Οµαπ, ΧΗΠ. [200. 80.1 Εὰ. Ῥα[, Ύ. (5961. 
µέμφεται τῆς [ 300 ] τοιαίτης ἐμβολῆς αὐτοὺς ἐννενοηκέναι, 
µέμφεται δὲ λέγων περὶ τὸ ὑπεροειδὲς ὁ ὦμος ἣν καὶ κα- 

ταπεπειγῇ, περισφαλλεσθαι τὸ σώμα κίνδυνος, ὃν ὅπερ 

σησὶν, ἡ διὰ τοῦ κλιμακίου βελτίων ἐστίν. οὐκ οὖν εἰς 

ἄχρον αρετῆς κατὰ τὸ ὑπεροειδὲς κει, ὡς τοῦδε ἐπιεικώῶς 

τὸ μάλιστα συμβαίνει" τὴν γὰρ διὼ τοῦ κλιμακίου μᾶλλον 
αὐτῆς ἐπαινέσας τί μᾶλλον ἐκείνης ἐπαινει τὴν διὰ ἐμ- 

βολῆς. 

εδ’. 
. .) : 5ς 3 . , ς«. ϱ ’  »” 

4ταρ καὶ 3 διὰ τοῦ κλιµακίου ἑτέρη τις τοιαυτη καὶ ἔτυ 
βιλτίων, ὅτι ἀσφαλεστέρως ἂν τὸ σώμα τὸ μὲν τῇ ἀἄντι- 

σηκωθείη μµετεωρισθέν. περὶ γὼρ τὸ ὑπεροειδὲς ὤμος, 
εἰ καὶ κατεπεπείγει, πὲρισφἀλλεσθαυ τὸ σώμα κίνδυνος τῇ 

-” Ἂ -” 

τῇ Ἠἡ τῇ. 

ου]ας τεῖ Ἠππο τεροπεπᾶ{ πιοᾷσπα ἵπ [εηπεπίριας αοοι{[εῖ, 

Αοειι[αί επῖπι πάπα 1παπΙέ: Ιοεί επῖπι ΡΙΠ1]]ο ΠἩιπιετί αΓ-- 

Ώποσ]ας Ἱπ]μαεγεαί, Ῥετίοα]απα εβ πο οοτραδ 1πΠ Ίαπο γε] 

1]]απι ρατίεπι ]αμαίατ; ασ Ρτορίεγεα αἲῖ επ πιο αἱ 

Ρεν [σα]απα αἀμιθείας ππε]ίοτεπι ε[ε, Μοάας Ιρδίας αιῖ 

ΡΙ{]]ο αΠίαχ αἆ ΓαΠΙΠΙάΠά ρεΓ[εοίΙοΠ]6 ΠΟΠ ἀοοθεζ[. ΘΟπατε 

ηεφιθ ΥεΙΡΟ ἐπιεικῶς ππαβρίππε [ΠσπϊΠποβίαγς ππαβί επῖπη 

εαπι Ρτοραί αὐῖ Ρρες [σα]απι ε[ι, πηασίς 1ἰεπ απὶ ρετ [ρα- 

Έαπι Ἠαρεηίεπι 1 Γάπιπιο οαρία]ασι τοϊππάμπι ἆο Πεπῖίες 

οανΙΠΙ. 

ΧΥΝΠΗΠ. 

Ομ εἰ αἰϊμε φιϊάατη πιοἆμς ε[ ρετ [εαίαπι αἄ]ο ππε]ίοη, 
οιαπάοφιμίάεπι ἐμῖμς [ι[ρει[ωπι εοτρις ποπ Ἱπαρὶς ἴι 

Ἰαπο Φµαπι ἵπ Ιίαπι ραγίεπι πεἰιπαδίεμγ. 1οει επἰπι 

Ρί[ίο Πμπιεγὶ ατεϊομίμς ἱπβαέτεαι, γρετίομίωπι ε[ῖ τε 

εοτριο ἴπ Ἱαπο υεἰ Ἠἰίαπι ματέεπι ἰαδαιμγ. 

σΑΙΕΝύ9 ΤτοΜ. ΧΥΙΙ1, π 
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Εά. Οµατί. ΧΠ. [300,1] , Εά. Ρε[, . (594) 
Πέμπτος οὗτος αὐτῷ τρόπος ἐμβολῆς ἐστι. διὰ τί δὲ 

βελτίων ἐστὶ τοῦ προειρηµένου τοῦ τετάρτου περὶ τὸ ὑπε-- 
ροειδὲς, αὐτὸς ἐξηγεῖται σαφέστατα, ' 

1]. 
Ἄρὴ μέντοι καὶ ἐπὶ τῷ κλιμακτῆρι ἐπιδεδέσθαι τι ἄνωθεν 

στρογγύλον, ἐναρμόσσον ἐς τὸ κοῖλον τῆς µασχάλης, ὃ 
προσδιαναγκάσῃ τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονος ἐς τὴν φύ- 
σεν ἀπιέναι. 

Εξ αὐτοῦ τοῦ κατὰ τὸν κλιμακτῆρα ξύλον τοιοῦτον 
ἐξέχον εὐθὲς ἄπ᾿ ἀρχῆς γίνεται κατὰ τὸ μηχανικὸν χλιμά- 
κιον, ᾧ καὶ ἡμεῖς συνήθως χρωμεῦα. παραπλήσιον δέ ἐστι 
τῷ κατὰ τὴν ἐφεξῆς ὑπ' αὐτοὶ μέλλοντι γράφεσθαι ξύλῳ 
κατὰ τὴν ἄμβην ἔχονει τὸ πέρας, ἐφ᾽ οὗ καὶ πάλιν προσα- 
γορεύουσιν αὐτὸ ἄμβην οἳ µετ αὐτὸν ἰατροὶ πάντεο. ἔπι- 
τεθέναν δὲ τοῦτο καὶ τοῖς στασίµοις ὀργάνοις, οἷον ἐσει τό τε 
τοῦ “ἀνδρέου καὶ τὸ τοῦ τέκτονοο, ὦν οὐδενὸς ἀναγκαῖόν 

Οµ]πίης Ἠ]ο εΠ τοροπεπάϊ πιοᾶις, Ο8 ᾳπαπ1 .γετο 
ολα υ{1]1ουγ Πἲ αυαπι ᾳπἱ ῬοΠίας εβ αωαγίο Ίοοο αρετίε 
1ρ[ε εχρο/[α1{, | 

ΧΤΠΙΠ. 
«4ΙΠμαπάιπαι αμίεῃ ε[ξ [μρεγ ργαᾶ μπι Υουμνιάμτα αἰιφιϊιά 

φμοᾷ αἶαο [ημί οοπρεπίαε, μὲ Δωππεγὶ εαρµε ἵπ /µαπι [ε- 
ἄεπι εοπιρεἰἰαιιμγ. | 

Ἑς εο 1Ρρ[ο Ίϊσπο ες ατιο σταἆις οοπβοϊἔαχ ἴα]ε απῖᾶ- 
Ρίαπα εχ[ίαί 1πΙ]ο ρτοίίηα, απμπι [οα]αε πιαςΒΙπαΠιεΠ{άΠὰ 
Ρ4ΥΑΤΙΤ, 4πο ποβ εἴῖαπι {γεηαεπίετ υπ ήπαγ. Θἰπηῖ]ς ααίθα 
εΠ Ἰϊσπο φιοᾷ Ρτοχίπηθ ΓαῬάεε, ααοά Γαπιπαπα ἸαΡεί σα- 
ΡΙία]απι τοϊαππάαπι ἂς Ἰεπίίου οαναπι, ππάε αραᾶ τεοἑπίο-- 
Τε5 Πιεάῖοος {6γ8 ΟΠΙΠΘΦ (Ἴχναεςα ἄμβης Ποππεπ ΙΠΥεΠΙΕ, 
6οπ/[αεγῖῖ απίοπι 1]]1ς οΓΡ8Π15 αζ]ίοῖ ΎἩαε ϱ τεοῖο οο1]ο- 
οαπίησ, οα]αδπιοᾶἳ ϱβ οχραπιιπι Ίππι Απάτεας πι {αμσί, 
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Εὰ. Όμου:. ΧΙΙ. [300 301: 1 ο το αθᾶν Βαῖ, Υ. (581:) 
ἐστι. σα νῖν τὴν καιασκευήν. εἴρηται γαρ μυρίσες τών 

νἐωτέρων ὀργανικῶν, ἐν οἷς γεγράφασι περὶ τῶν ὀργάνων. 

᾽ἡμῖν δὲ νῦν πρὀκειταυ “{πποκράτους ἐξηγεῖσθαυ χρωμένου 

πρὸς ἅπαντα τὰ σφοδροτέρας ἀντιτάσέως καὶ µοχλείας δεύ-- 
µενα τῷ καλουμένῳ βάθρῳ. 

9. 
. / « ’ 

Ἀρατίστή μέντοι πασέων ἐμβολέων ἡ τοιῆδε" ξύλον χρὴ εἷ- 
ναι πλάτος μὲν ὡς πεντεδάκτυλον ἢ τετραδάκτυλον τὸ 

ἐπίπαν, πάχος δὲ ὡς διδάκτυλον καὶ λεπτότερον, μῆκος 
3 ῃ ο) 29 / » 4 ια 3 4 ’ Δ 

δὲ ὀίπηχυ ἢ ὀλίγω ἕλασσον. ἔστω δὲ ἐπὶ Θάτερα τὸ 
., ’ ’ ’ 

ἄκρον περιφερὲς καὶ στένώτατον ταυτη καὶ λεπτότατον. 

ἄμβην δὲ ἐχέιω μικρὸν ὑπερέχουσαν ἐπὶ τῳ ὑστατῷ τοῦ 

περιφερέος ἐν τῷ μέρει, ἄλλα μὴ τῷ πρὸς τὰς πλευρας, 
3 Ν ” 4 . ν - ) », ς 
ἄλλα τῷ προς τὴν κεφαλην του ῥραχίονος ἔχοντι, ας 

ἐφαρμόσειε τῇ μασχάλη παρὰ τὰς πλειρὰς ὑπὸ τὴν κὲ- 
φαλὴν τοῦ βραχίονος΄ ὑποτιθέμενος, [501 ] ὀθονίῳ δὲ οἢ 

ᾖ -” , ” Νε / .“” 

ταινή] µαλθακὴ κατακεκυλλήησθω ἄπρην το ξυλον, Όκως 
' 

ΚΝεαίτῖας απίαεπι [ἰγαοίιγαπι αἆ[ο]βετο παπο οροτίεἰ; Ῥο[ία 

επίπι ε[ α Γεκόεηιῖ αγο]ήεοιῖ Ἰπηίοχίρυς, «πα ἆςο οὐδα- 

ηὶς [οτραπί. ἸΝορί αμίεπι Ἱπβήαίανα. ε[ Ηρροουγαίεπα 

εχρίαµαγε, αι αἆ οπππία γα]ἰάΙ[ῆπιε ἵπ οοΠίχαΓΙα5 Ῥαγίες 

[ει εκἰεπἀάεπἆα [ει ἱπρε]ιεπάα «ο πιαολϊπαπιεπίο αἰίασς 

ᾳιοά {οβπιπαπι αρρε]ΙαίΗΓ. 

Π ΧΙΧ. 

ΊΠ1ΕΥ ΟΊΊΠΕΣ τεροπεπᾶἰ πιοᾶος Πίο ρταε[ξαπεί[µπιις εβ. Γἱδ- 

πμπι αοειρίιµγ αἆ {Γαπηπαμ αμίπος υεὶ οἑγίε ΦΜαΙΕεΥΠΟΦ 

ἀἰρίίος ἰαειπα, ογα[]ωτα νεγτο δίπος αμε εἰἶωπα ππῖπιεν 

: ἱοπάμηι ειθίίος ἅμος υεἰ μαμίο ὀγευῖμς, φιμοᾶ αὐ αἰτεγο 

ΕπΙΓΕΠΠΟ γοιμπάμπι [ὲ, απβι[ί[παµπα ας πιαπίπιε Εν 

1 [ωπιπαµπα οαρίἑμίμπι Τοιιμιάἆμπα ασ ΙεπΙίεΓ οανήη [α- 
ἴδεαί, Ῥίετμπιφμε εχ[ίει αὖ µπα ματίε, ποι ομµίάεπι νεγ- 

{ως ἰαιμς, [εὰ νε[ις ἠππεγὶ οαριμὲ, µε Ἰμῖο [μ0]εςεκτη 

: αἶαε ]μαία. ἰαιμς αεοοπιπποάείµΥ. ὅΜΠΙΠΟ ἱεπι ίρπο ψεὶ 

ερ 
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Εά. Οµασί, ΧΗ. [5υ1.1. δεις ΓΕ. Βα[, γ. (5949) 
προσηνέστερον ἔη, ἔπειτα χρὴ ὑπώσαντα τὴν κεφαλὴν τοῦ 
ξύλου ὑπὸ τὴν µασχάλην ὡς ἐσωτάτω μεσηγὺ τῶν πλευ-- 
θέων καὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ βραχίονος, τὴν δὲ ὕλην χεῖρα 
πρὸς τὸ Σύλον κατατείνοντα προσκαταδῆσαι κατά τε τὸν 
βραχίονα κατά τὲ τὸν πῆχυν κατά τε τὸν καρπὸν τῆς 
χειρὸς, ὧς ἂν ἀτρεμέῃ ὅτι μάλιστα. περὶ πανιὸς δὲ χρὴ 
ποιεέσθαι, ὅκως τὸ ἄκρον τοῦ ξύλου ὡς ἐσωτάτω τῆς 
µασχάλης ἔσταυ ὑπερβεβηκὸς τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονος. 

Τὸν ἕκτον τρόπον τῆς ἐμβολῆς, ὃν ἐπήνεσε μάλιστα, 
νῦν διδάσκειν ἄρχεται, τὴν κατασκευὴν τοῦ ξύλου γράφων 
σαφώς, ᾧ κατὰ τὸ πέρας ἐπικειμένης ὀφρύος ἄμβωνι παρα- 
πλησίας ὅλον αὐτὸ προσαγορεύουσιν ἄμβην οἱ ἑατροί. τοιαύτη 
δέ ἐστιν ἡ ὀφρὲίς, οἵη καιὰ τῶν λοπάδων πέρας τὸ ἄνω 
γίνεται πρὸς τὴν ἐντὸς ἐστραμμένην κοιλότητα" καὶ τις τῶν 
κωμικών ἐπεῖπεν ἐπισκώπτων τινὼ δὴ τῶν λοπάδων τοὺς 
ἄμβωνας περιλείχειν. ἀθῥενικῶς μὲν οὖν ἄμβωνας οἳ Ατ- 
τικοὶ, δηλυκῶς δὲ οἳ "Ίωνες τὼ τοιαῦτα σχήματα καλοῦσιν 

ἴέπέεμπι υεἶ πποῖίις Παδεια αξρ]μεπαξμτ, μὲ πας [ες 
ἀείιᾶε εαριε ἱἰρπὶ ἵπ αἶαπι ἀεπιειϊέμγ ἰπιγο σμαπέμπα 
Ροιε[ὲ ἵπιεγ ἶαιμς εἰ Πεππεγὶ οαρμῖέςν ὀγασ]ιίωπῃ Εοίμπη {μ- 
μετ [ιβπιπι επεειάἰσιγ αἰ[ίραίμγοιμε Ῥαμίμπι ἵπ[γα Πι-- 
πιεγί εαρµε [ιργα ομδίεμηι εἰ [αργα παπα, µε φιίαπι 
ππακῖΙπε Ἱπππποδι]ε ᾗε. Εξ αµίεπι πιακἰπιεί πποπιεπεὶ εκ- 
ΕγεΙπιώη [ρη μη μἶγα Πεμπιεγὶ εαριμὲ ἴπ αἶἰαπι πιείππε ἴάεγε, 

οχίηπι τεροποπᾶἱ πιοάωπι, 4πεπᾳ Ροϊἱ[ππιπη Ιαιάανῖς, 
Ἠ]ο ἄοθετο Ἱπρτεάϊίαν, αρετία ΕΧΡΟΠΕεΗς Πταοίιταπα Ισηῖ, 
ου]ας επίτεπιο :Γαρογιπιροβίηπα οῇ οαρί(]απι τοίαηἆ μπι 
8ο 1εΠΙΙεΓ οἈνιπι. Ἠοο αμία βπι]α εΠ Ίαμτο αποά Ογαεοῖ 
γουαπί ἄμβωνα, πιεᾷἰοί ἴοίαπι Πσπαπι ἄμβην αρρε]]απέ; 
ἴαιε Πᾳπἱάεπα Ίαβχυπι εβ ᾳπα]ε γἰάσιωας {π ο]]ῖ οοΏνοτ- 
{πι ἵπ Ππίοτίογεπα Ῥαχίεπι νεχ[αφ αν. ἸἼπᾶε αυ]άαπι 
οοπῃῖοις η Ῥετ Ίοουπι πιοτάτεί, ἀῑκίε απεπάαπα οἱ]αγπι 
ἄμβωνας ἀε]ησειο, ΑἱΠίοὶ Ιβἱέμς πια[οπ]ϊπο Ρεπετο ἄμβω- 
νγας, ἸΊοπεςδ {επϊπίπο ἄμβας Πι]αθπιοςάἱ Πβτογυι Πραγας 
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Εὰ, Οµατι. ΧΙ. [01.1] Εὰ. Βοα[, Ύ. (684. ὅ85.) 

| 
ἡ 

ἄμβας. ἐπιτηδειόχατον δὲ ἔτο τοῦτο παραδοῦναι μεταξὺ 

τῆς κεφαλῆς τοῦ βραχίονὸς καὶ τῶν πλευρών. καὶ μέντου 

καὶ μοχλεύουσυ χρησιμώτατον ασφαλώς περιλαμβάνον τῆν 

αυρεύτητα τῆς πεφαλῆς τοῦ βραχίονος. τὰ δὲ κατὰ µέρος 

ἅπάντα τῆς ῥήσεως αὐτοῦ σαφῆ. 

ιά 

. 

"Ἔπειτα χρὴ μεσηγὺ δύο στύλων στρωτῆρα πλάγιον εὖ πφροσ- 
- ” ”- - .. Ἄ - ’ 5 ι 

φῆσαι, ἔπειτα ὑπερενεγκεῖν τὴν χεῖρα δὺν τῷ ξύλῳ υπὲρ 
” -- ο , ” 9 

«τοῦ στρωτῆρος, ὅκως ἡἤ μὲν χεὶρ ἐπὶ Όατερα Ση, ἐπί 
’ Δ - Δ ’ ς ’ 

ὥατερα δὲ τὸ σώμα, κατὰ δὲ τὴν µασχαλην 9 στρωτηρ. 
” - ’ Ν - 

κάπειτα ἐπὶ μὲν ΘΒάτερα τὴν χεῖρα καταναγκαδειν ἔυν τῷ 
/ ” ο) οά 

Σύλῳ περὶ τὸν στρωιῆρα, ἐπὶ Θάτερα δὲ τὸ ἄλλο σώμα. 
” », .) “” ’ 

ὕψος δὲ ἔχων ὁ ατρωτὴρ προσδεδέσθω, ὧὥστὲ μετέωρον 
Ἀ ο - 2 ., ” ” 5 ΄ 

τὸ ἄλλο σῶμα εἶναι ἐπ᾽ ἄκρων τῶν ποδὠν, οὗτος ὁ τρὸ- 
΄ ” ” / 1 

πος παραπολὺ κράτιστος ἐμβολῆς ὤμου. δικαιὐτατα μὲν 

γὰρ μοχλεύει, ἣν καὶ µόνον ἐσωτέρω ἔῃ τὸ Συλον τῆς κὲ- 

φαλῆς τοῦ βραχίονος, δεκαιόταται (586) δὲ αἳ ἄντιρῥο- 

αΡρε]]απί,.  (ΟοπιπιοδΙ[μπιο απἰδπι οαρῖ]απι Ίου ἀθπι- 
τας 1πίετ Ἰαΐμς αἴηαε Ἠαπιθτίὶ σαριξ, ΕΙ {Ππιάππααο ε[ῖ αἆ 

Ἱπιρε]ιεπάαπι, αππι Πγπίες αιιοά σἶρριπι ε[ι εκ Ἠιαπιογί 

οαρίιο εχοὶρίαί, ἵπ ππάγεν[απι ααίεπι βηρα]α {ρΏας γεια 

Ῥ]απα [υη!, 

ΧΧ. 

Ῥοῇβ Ίαεο εἱβπμπι ἔγαπαφεγ[ιπα πίεγ ἆμας οοἰμππας ὄεπε 

αἰἰσαπαάμπα ε[ῖ, [ωρετοιε τὰ ὀτασ]ίμπα εμπι {ίρπο ἵππρο- 

πεπάμπα, ἴια μὲ αὐ πα ματιε ὀτακίμπα [ε, οοτρις αὖ 

ο αἶιετα, [εὰ τἱβπιπι ]μπία αἰαπιι ἀείι αὖὐ αἰιετα ρατίε 

εἴτεα εἴσπμπι αἰἰγα]επάμπι ὀγασ]ίμπι μπι [ἱρπο, αὖ αἷ- 

ἕετα τε[ίφµιπι εογρω:. Ἰπείαιμη αμίεηι ἔγαπονεγ[ιη 

[ἱσπιαα [μδ]ίπιε, μὲ γε]ίφιμπα εογρι5 [μ[ρεπ[μπι ἐπιὶς ψε- 

ἀἰδιως [ᾳ. Ἰοᾶιμς Πὶο τεροπεπαὶ εαρὶεῖς ππετὶ ρταε[έαι- 

εἰ[ρεπηις ε[: Πι[πιε επίπι ἱππρείίε πιοᾶο ἰἰρπμπι Τείτο 

πιαρίε, Φικαπι Πιωπετὶ οαρµε ἀεππιίαιμγ; Πι[ῖ[[ιπιε επι 
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Εὰ. μαστε. ΧΠ. [50.1 τΕ. Ῥα. γ. (δες. ϱ) 
παὶ, ἀἄσφαλέες δὲ τῷ τοῦ βραχίονος ὀσιῷ, τὰ κ οὖν 
νεαρὰ ἐμπίπτει Δᾶσσον ἢ ὡς ἄν τις οἴουτο, πρὶν ἢ κα- 
τωτετάσθαι δοκέειν. 

---- 

«Στύλους μὲν ὅηλον ὅτε λέγει τοὺς κίονας, σερωτῆρα 
δὲ ξύλον μεταξὺ ἦκον ἀπὸ τοῦ ἑτέρου πίονος ἐπὶ τὸν ἕεερον. 

μα. 
ιὸρ καὶ τὼ παλαιὰ μούνη αὕτη τῶν ἐκβολέων οἵη τε ἐμ- 

βιβάσαι, ἦν μη Ἰδη ὑπὸ χρόνου σὰρξ μὲν ἐἔπελ ηλιὂη ἐπὶ 
τὴν κοτύλην, ἡ δὲ κἐφαλὴ τοῦ βραχίονος {δη ον έωυ- 
τῃ πἑποιημέν»] ἔη - ἐν τῷ χωρίῳ, ἵνα ἐ ξεκλίθη, οὐ μὴν 
αλλ᾽ ἐμβαλλειν γαρ µιοι δοκέει καὶ οὕτω πἐπαλαιωμένον 
ἔκπτωμα τοῦ βραχίονος, τἰ γὰρ ἂν δικαίη µύχλευσις 

ι] 

οὐχὲ κινήσειες μεένειν μέντοι οὐκ ἄν μοι δοκεη καιὰ χώ- 

Φ 

θαν, αλλ ὀλισθαίνειν ἂν ὡς τὸ ἔθοο. τὸ αὐτὸ δὲ ποιέει 
καὶ περὶ Κλιμακτῆρα καταναγκαζειν, τοῦτον τὸν τρύπον 

σκευάσαντα. 
ν 

-------υὔ- 

ἵπ οοπίγαγίας γατεες ποπ, οὔφιιε μπεί Μέι /ετυαε. 
[δι οα[μς αμίαάεπι τεςες μεν αγιῖομ]ις οξείες ορίπίοπε 
τεεοπαϊεµγ, Ῥτίι ἱεεηι σµαπα επίεη{5 “Ἰάκαξμη, 

(οἸαπιπας οοπ/Παϊ αἳ Ιρ[ο στύλους αρβρε]]ατῖ, σπα 
Ψετο ἱταηπδνεγίαπι, ααοά αὉ ππα οοἱαπιπα αἲ αίθγαπη Ρεί-- 
γεπ!ῖ, στρωτῆρα. 

' ΧΧΙ. ; 
δεᾶ εἰ οµαε Ἰατῃ αι επεἰάεγιπε Ίος Σαγέμηη πιοι]ο γεροπὶ 

Ρο[]ωπε, πὶ[ ἑεπιροτε οαΓο ἰπ εαυµΠι φεπεγΙΕ αἴφμε 
ππεγί εαρµε ἴουμπα [δί ἐγίεμπη Γεοετίε ἵπ θµεπι ρεπῖαϊ. 
[001 αιμέεπα Ἰικαῖο ππαί]ιήπ Ιέα ἴπυειεγαυετίε, Ίαο φία αὐ-- 
2ΙΙΥΟΥ Ρο[]ε τε[εµῖ: παπι οιῖά ποπ πιουεαε ᾖι[έως ἵππ-- 
Ῥα([ιεἙ Πιαπεγε ἔἑαππεπ [μο οεο ἸΟΠ ριµίον /εά ργοἰαδὶ 

| μὲ «ΟΠ μερῖί, επι ε[Πείες, [ι /µρεγ ῥταἆμπι υἶπι αᾱ- 

πϊδεας, Ίαο γεροπειᾶἰ ταιίσπε μις 
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Εά. Οµατι, ΧΗΠ. [502.] Γά. Βα[. Ὑ. (585.) 
[205] Την τετριμμένην τὸ καὶ τειυλωμένην χώραν 

ὠνόμασε τρίβον, ἥτις ὑπ αὐτῆς τῆς κἐφαλῆς τοῦ βραχίο- 

νος γίνεται, πολυχρονίως ἑστηριγμένης ἐκείνω τῷ μέρει τῆς 

περικειµένης τῇ διαρθρωσει σαρκὸς, ἐν ᾖπερ ἂν αὐτὴ ἐξ 
ἀρχῆς τύχη σιηριχθεῖσα. κοτύλην δὲ ὠνόμασε τὴν ἐν τῇ, 

διαρθρώσει κοιλότητα κατὰ τὸ πέρας, ὡς εἴρηται, τοῦ τῆς 
ὠμοπλάτης αὐχένος ἐπικειμένην ὡς τὸ πολύ. τὰς δὲ βα- 

Θείας κοιλότητας καὶ µεγάλαις ὀφρύσιν ἐθῥιξωμένας αὐτός 
τε καὶ ἄλλοι τῶν ἰατρῶν ὀνοµάξουσι κοτύλας. αλλὰ νῦν γὲ 

κατὰ γνώμµην οὕτως προσηγόρευσεν, εἰς ἣν ἐμπίπτουσιν αἳ 

περικείµέναυ σάρκες, ὅταν ἐξάρθρημα γένηται, καταλαμβά- 

νουσαι τὴν χώραν τὴν πρότερον, ἣν ἡ κεφαλὴ τοῦ βραχίο- 

νος κατειλήφει. τοιγαροῦν συμβαίνει ἐκ τοῦ ἀποκλεῖσαι τὴν 

τε οἰκείαν χώραν τῆς κεφαλῆς τοῦ βραχίονος, ἔκ τὲ τοῦ 
τας ὑποδέξαμένας τυλωθείσας αντὶ κοιύλης αὐτῶν γενέσθαι, 

κάν ἐμβληθῇ ποτε, μὴ δύνασθαι µένειν, ἀποθεμένων μὲν 

αὐτῇ σαρκών ἕνεκα τῶν αποκειµένων τῇ κοτύλη᾽ παρὰ φύ- 

σιν γαρ αὕτη, ὑποδεξαμένων τοίνυν ὁὀστῶν ἐκ τοῦ τυλωθ ῆναυ 

παραπλησίαν διαρθρώσει κοιλότητα λαμβανουσῶν. 

[,ουυπα ἐπίμπι οἳ οα]]ο[απι ποπιηανΙξ τρίἰβον, πει 

ε[Ποίί Ἰπγετί οαρμέ, οαοά α[γιοίαπι ἀἷα οομείατ 1η 

εα Ῥατίε ομγηῖ ϱ,αο Ἰαχία οοπι[Παγαπι εἴ, 1π αιἴαιη 

{οτίε α Ρεἰποἱρ]ο εΓΙΠΠρεΩς ΟΟΠΠΗΠΗΗ, κοιύλην ἀῑκΙί οαν 1η 

οοπιπ][ωταε, αποά αἱ ἀῑοίαπι ε[ι Γαρετίη[άεί εχίγειηπε 

οευν]οὶ Ἰαίῖ [οαριἱαγηπα ο] Ῥίετυπιας απίεια [απ 1ρ[θ 

απαί αί πιεζ]οὶ μοτύλας αρρε]]αηί α]ία οανα 4ο πιασπθ 

οτί Γερία; Γεά παπο Ίατο {1ο πηπἰααϊμς α[ι Ίος νοσαδιι- 

Ίσ αἆ Πρηϊ]Ποαπάππι οιναπι, ἵπ φποᾷ ρτοχῖπια Ο3γο ο0- 

Ἱοϊίας, ααάπι αγιῖου]ης Ἰαχαίασ οἱ Ίοσυπι οσοωραξ, 1π φιιοά 

Ἱαπιερὶ οοριί απίο τεορ]ευαίαν, βίας εἰ ργορίεγεα φιιοᾷ 

χρίε βπις οαρ1ῖ Ἠαπιετὶ ορβγαοίας εβ εἳ Ρνορίεγεα φιοὰ 

Ίουιφ ἵπ επ γεπῖϊ οοσα]]είοεπ5 Πηις νίοεπι ρταεβαί, Πε 

τί, { ᾳπαπάο τεροπαίατ, οοπ πεί πο Ρο[βΗ{, 41111 σ8γο, 

Ύπας Ἰαχία ογαί, ΠΠ ργαείεγ παϊμχαπη οσουαρεί εἰ ε φπαθ 

ο( Ίοουπι {ποῖί οοσαἱ]οίοσις οοπιπαϊ[Παγαο Παπι τεζεταί. 
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Εὰ. Οµαχί. ΧΗΠ. Γ305.1 Εὰ, Ρα. Υ. (585.) 
κ: β. 

’ ” ”, η] ι Πάνο μὴν ἱκανῶς ἔχει καὶ περὶ μέγα ἔδος Θεσσαλικὸν ἀναγ- 
’ 3! ο ως 8 ͵ 

παδειν, Ἶν νεαρὸν ἔη τὸ ὀλίσθημα" ἐσκευάσθαι µέντου 
, .” ”, ᾽ Ν ) 

0) τὸ ξύλον, ὥσπερ εἴρηται, αταρ τὸν: ἄνθρωπον καθί- 

σαι πλάγιον ἐπὶ τῷ δίφρῳ, κἄπειτα τὸν βραχίονα ξὺν τῷ 
-- « / ς ῃ -. - α  φτεα υ { ξυλῳ υπερβαλλεέειν ὑπὲρ τοῦ ανακλισμοῦ, καὶ ἐπὶ μὲν θα- 

τέρα τὸ σῶμα καταναγκάδειν, ἐπὶ δὲ Θάτερα τὸν βρα- 
/ Δ -” «./ .] ᾿ Δ Γ ’ » ] ’ 3 

Χανς συν τῷ ξύὺλῳω. τὸ αυιο δὲ ποιέειν πακληεια καὶ 

ὑπὲρ δίκλειδος δύρης, χρέεσθαι δὲ τούτοισιν ἃ ἂν τύχη 

παρέοντα. 

” π . 3 ’ Ι 

Θρόνου τι τοιοῦτον ἦν σχῆμα κατὰ Θετταλίαν μάλιστα 

πλεονάξον πάλαι, κατ) εὐθείας γραμμὼς ἀνατεταμένον εἰς 
απ) υ Ν ”, ο - φ’ ὕνος ορῦον ἔχον τὸ οἷον ἐπίκλιντρον τοῦ θρόνου, περὶ οὗ 

3 , " 5. - - , ” 5 Ἆ τὴν ἀντίτασιν ἀξιοῖ ποιεῖσθαε, καθάπερ ἔμπροσθεν ὑπὸ 
τοῦ σιρωτῆρος ἐδίδαξεν. ὅπως δὲ χρὴ καθίξειν τὸν χειρι- 
ο / αι ον ” π] - 2 ον νυν / Δ η .. 4 ζομέγον ἐπὶ τοῦ δίφρου σαφῶς αὐτὸς ἐδήλωσε. τὸ δὲ αὐτὸ 

- 3 ’ ει] ’ ’ 

ποιεί καὶ ἐπὶ δίκλειδος θύρας ἀναγκάζειν. εἰσὶ δέ τινὲς 

ΧΧΠ. 
δαείσφιμε οπιπἰπο Πμεγῖε, [ τεσεπς αλιο υἰεῖμπι [ε, Γμρε 

παςπµπι [εάίε Τ]ε[Γαἰωπα οἶπι αἀλίδετε. δεᾶ ρατατί 

[ἱσππαπ εοπυεπίη Φιιεπιαάηιο μπα ἀἰσεμπα εᾖῖ, αἴφιμε [οππῖ-- 

πεπα ἵπ ἴαιμς «οπνετ{µπι [εαΙί ἰπ[μάετε, Ὀταεμίο εμτα 

ἴρπο [μρετ, εαπι ραγίεη Γεαιίς ἐπ]εείον ομὶ [εάεπιες 

ἄοτ[ο ἱπ]αεγεπὲ, αἴφμε αὐ µπα γατίε εὀτρμς αέγαµεγο, 

αὖὐ ἄῑίετα Ιμππεγμπι οµπι ἰἰρπο. 1Ιάεπι οιἱοφιε ᾖασεγε 

[ἱεεῖ [μρεγ [οτε δίρατειας. Εῆὶς αμίεπι μιεπάμπι ε[, 
ρτονί Ῥταε[ῖο ο 

Φεζ]]] αποπάαπι Ίποο Άριτα Γηῖξ ροἰΙΙπναπι ἵπ ΤΠεί- 
[α]]α, τα αἆ τεοίαπα Ἰπθαπα αἰ[ο]]εγδίιχ εα ῥρατίε, οί [ς- 

ἀεηίες ἀἁοχ[ο Ἰπ]μαετεπί, Γαρες α4μαπι αἀμ]ρετί νο]αῖῖ υίπι 

1π ἀῑνετία εκἰεπάεπά!, απεπιαάπιοᾷαπι απίε [αρες Πρδημπι 

ἀοοιῖ. ὙΎσγιπι αιοπιοάο «οἱ]οσαχε Ἰαηριεπίεπι {ωρες {8- 

ἀῑ]ο ορογίεαί 1ρίε αροτίο εχρ]οανί. Ἰάεπι ε[]οῖεπί {ο- 

γε Ῥ]ρατΗίαε, {Π Γπρετ εας Υἱ5 αἀλ]ρθαίιτ. Ἰηγεπίαπίας 
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Εὰ. Οµατι, ΧΠ. [309.] ο, Εν ΒαΓ, Υ. (545.) 
ἱ μέσον ἑαυτῶν, ἔχουσαι διῆκον ξύλον 

τοιαῦται δύραι χαια 
3 ᾽ -- } ” « Ν .. -- , 

ἐσχυρὸν οἷον ὀλίγον ἔμπροσθεν ὁ σιρωτηρ μεταξὺ τῶν δυο 

κιόνων ὑπάρχειν ἐλέγετο. τοῦδε τοῦ ξύλου κάτωθὲν μὲν ἑτέ- 

ϱα τίς ἐστιν ἀνοιγομένή θύρα, ἄνωθεν δὲ ἄλλη, καὶ διὰ 

τοῦτο δὴ καὶ τὴν θύραν δίκλειδα εἴρηκν, οἷον διπλῆν τινὰ 

’ 3 ε - ͵ ͵ ’ ε / π 

περιέχουσαν ἐν ἑαυτῇ ὃνο Όυρας μικρα». ὑπερβαλλειν οὖν 

’ πι αε ’ π ε οι Δ . Π ” 

κελείει τὸν ἐξηρθρηκότα ὠὤμον υπὲρ Το µεταξυ ὃνο Όυρων 

ξύλον ἕνεκα τῆς ἀντιτάσεως. 

απίοπα Ἠ]αςπιοάΙ {ογες, 1π 4παταπι πιοᾶίο Ἰπ[ογ]αοίαπι ε[ὶ 

Ίσπαπι Ώσππαπη, 4πά]ο Ῥαι]ο απίθ ἀῑκΙι Πρπαπα Ππίες ἆπαδ 

οοἰσωπας. Ἑκ μῖ Γοτίραφ αἰίετα αἲ 1η Γειυ]ογ Ρρατίε αρετ]- 

ἵωσ, α- Γαρογίογὶ α]ίεγα, αἶαπε πο ἆθ οαπία Ῥἱρατιίας Το- 

χο νοσαν]ί, αωαί ἀπρ]ίοεπι απαπάαπῃ ἀῑιας ἵπ [ε οοπίῖ- 

πθηίεπι ραϊνα». Ῥοσεί Ιδίως Ρτο]αρ[απι ΠΠΤΕΓΗΠΙ Γαρες 

Ἡρπυπι Ἰπίες ἀῑιας {οτες Πίάπι ἱπιροπὶ, αἱ Ιπίθπ[ο 1 ᾱἷ- 

γετί[α αἀπιονεδίΓε 



ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΥΧ ἘΟΡΑάΜΕΝΩΝ 

1ΠΠΟΚΡΑΤΗΙ ΓΕΚΙΤΩΣΗΕΩΝ. 

Εὰ. Οἶνατι, ΧΠ. [30.1] Εά. Βα[. Ῥ. (585.) 
ε : / ε 

[508 1 ο μὲν “Ιπποκράτης εἰς µασχάλην μόνον ἑωρακέ- 

ναι φησὶν ολισθαίνοντα βραχίονα" τῶν δὲ µετ αὐτὸν ἰα- 

τρῶν ἔνιου καὶ ἄλλας ἐππιωσεις ἔγραψαν, ὡς οἷόν τὲ καὶ 

αὐτοὶ καὶ ἡμεῖς δὲ αὐτοὶ πεντάκις εἴδομεν ἄχρι δεῦρο, κατὰ 

μὲν τὴν ᾿Ασίαν ἅπαξ, ἐν Ρώμη δὲ τετράκις. ὁσάκις δὲ, 

οἶμαι, καὶ συνέβη τινὶ γενέσθαι πάθημα τοιοῦτον ἐν τῇ πύ- 
-””. Δ ’ π 

λει διὼ τὸ πάντας ἰατροὺς ἐοικέναι ἐμοὶ τὰ παράδυξα ὅει-. 

ΏΕ ΗὕΜΕΠΟ Τς ΜΟΡΙ5 ΡΗΟΙ;ΔΑ- 
Ρ50 0005 ΗΙΡΡΟΟΒΑΤΗΣ ΝΟΝ 

Μαέ, 

ΤΕ εβαίας απίάεπι ἨἩιρροοταίες Ἰαπιετῖ οαραί Ῥτο]αρίαπι ἵπ 

αἶααι ἀμπιίαχαί [ο νἰάϊ[ε: «απϊάαπι Υθγο οκ τεσεπ[ῖογίριιθ 

πιοθ]οῖς [οτί ραπί 1Π ἀἰ]αδ 4ποαθ Ῥατίε εχοῖἀετο, πὶ 1Π 

415 εἰῖαπι ΡΓο]αΡΙ Ρο[Πί, ΎἈΝοθ απίεπι αΙπηιῖες μασίεηας 

ε]ιιδηιο{ οα[άΠ1 ἨΠαοιϊ Γαπ15, [επεὶ ἵπ ΑΠα, Ἠοπιαρ α1ια- 

«Τ6χ, πεο [αερῖας ατρ]ίτου Ἡοπιας ασοϊἀ][ε, αποπίαπη πιεζ]οί 

οππθ5 μἱ πιο οοη/[ι]εγεπί ϱαθ Ῥταείες ορΙπίοπεπα εγεη]- 
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Εά, Οἶνατι. ΧΙ. [303. Ί ο Ἐὰ. Βα[, Υ. (585.) 

κνύναι συµβολῆς ἕνεκα, Εγένονεο μὲν τέτταρες ἐκπτώσεις 

ἅπασαι μὲν ἐν τῇ πρόσω χῶρᾳ, διαφέρουσαι δὲ ἀλλήλων 

λησιέστερον ἢ Νοζθνήρον εἶναι τῆς διαρθρώσεως κατὰ τὸ 

μῆκος τοῦ κώλου καὶ πλάτος. ἐθαύμαξον δή πως τοῦ μὲν 

οὗ δ᾽ ὅλως, τῶν δὲ μετ αὐτ τὸν ἑωρακέναι λεγύνεων ὁ μέν τις 

ἅπαξ,, ὁ δὲ δὶς, οὐδεὶ ὃ᾽ οὕτω πολλάµις, ὡς ἡμεῖς ἄχρυ 

δεῖρο. τάγ ἂν καὶ οὖθις ὀφθῆ µοέ τὸ τοιοῦτον. νομίζω 

γὰρ οὐ κατὼ τέχην, ἀλλὼ δὲ αἰτίας εὐλόγους οὕτως ἄπην- 

Τηκέναι τὸ πρᾶγμα, περὶ οὗ ἑξῆς ἐρῶ. κατῶ μέν γὲ τὴν 

ἠμεείθαν ᾿ασίων τὸ πρῶτον ἐθδεασάμὴήν ἔκπτωσιῦ τοιαύτην, 

ἔφ᾽ ὑπὸ τοῖς ἐκεῖ διδασκάλοις παιδενόµενὸς ἐν Σμύρνη. ἔστυ 

δὲ ἡᾗ πόλις αὔιη πολλαπλασία τὸ μόρεθὺςὺ ἧς “/πποκραάτης 

καν συνεχῶς ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐν αὐτῆ διατρίψας, 

-μετὰ τὸ τριακοστὸν ἔτος ἓν Ῥωμῃ διέτριψα, πόλει τοσοῦτον 

ἀρθρώπων πληθος ἐχούση, ὡς ἐπαινεῖσθαν ΤΙολέκωνα τὸν 

ῥητόρο τῆς οἰκουμένης ἐποτομήν αὐτὴν εἰπόντα. καὶ τοίνυν 

ὅτι τέτταρες ἐν αυιῇ μα μέχρι νῦν: ἐξαρ θρήσεις τοιαζ-- 

ται σαφές. διὰ δὲ τὸ πάντας, ὡς ἔφην, ἐμοὶ τοὺς ἑατροὺς 

γοπί πη]ή οΠεπἠεβαπῖ, Ὁπαίος 1ρίίας Ρτουϊά1ί ἃο ΓΕΠΙΡΕΣ 

Ίπ Ρτίογεσ ΡαΡίεπι. Εταί απίεπι ἆ,[ογἵππεπ «ο αποά παπο 

αἳ Τρία πηαρὶς αἆ εοπιπηή[αταπι αοοεἀεΡαῖ, Ἠππο αἳ 1ρ[8 

πηασῖς ἀἰδποεραίαν Τη Ιοπβϊιἀίπεαι γε] Ιαἰτίαάίπεπα Πιεπι- 

ντ, Μιταμας αμίεπι φοάαππιοάο, απὶ Πετεί αυ Ηιρρο- 

ογαίεν Ἱος παπα ααπη νἰάετῖ; ες τεοεη!ΙοΓΙΡΠ8Φ Ύετο ΠΠΙΙ6 

ἀῑεαί (οπε] {ε νἰάϊ[ε, αἶίετ Ἠϊ9. Ἀειιο απίεπι Ἱία [αερθ 

βειῖ πος Ἰασίεπας οοπ/[ρεχίπιας εἰ {οτίε ταγ[ας εἰῖαπι 6ΟΠΙ-- 

ΓρΙοἴεπιιιβ. Ἐκίβίπιαπιις απίεπι Ποη οα[α, [εὰ ταίίοηε ἷά 

πο] αοοϊὀ][ε, αἱ ἀείποερ ο[ιεπάεπιας. Τη ΑῇΠα ποῄτα 

Ῥείπιαπι ἱπρεχίπιας Ἠήππεγυπι ΐα Ρτοίαρ[απα «παπι ΘΠΙΥΓ-- 

παε αάμπο α Ρταεοεριοπίρης εγιάϊτεπιαγ,. ΕΠ απίεπι Ἠαεο 

Ἡης ππι]1ο π]α]ος Ί]α ου]άς αρίφαθ ππεπι]ηΤί Ηἱρρουγαίες, 

τω αἱ 1Ρ1 αγία ε[ἴεπιαθ. Ῥοβ ἰγσεβπιαπι εἰ [εοιη- 

σπα απηαπι Έοπας ἀερίπιαδ, απαπι πτρεπι {οί Ἰο πα ΠΕ8 

ἱαὈτιαπί, πί Ῥο]επιο τμείος εαπι οεΙεβγαπς ἀιχετῖῖ ἵειγαθ 

αμ]ιαίαε οοπρεπάϊαπη. Οτο απίεπι φπαίε Ἱαοίεπιας ε]άςδ- 

πιοὰἱ οα[α ογεποχῖε Ρραίετο Ρίαπε Ροίε[ ϱο ἀιοά ΟΠΙΠΕΣ 
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Ἐά. Οµατί,. ΧΗΠ. [303.] Ἐά. Βα[, Υ. (585. 586.). 
χοινοῦσθαι περὶ τῶν παραδόξων ὀφθέντων, οὐ µόνον ἐν 
Ρώμη λαθεῖν οὐκ ἐδύνατο συμβαϊνόν τε τοιοῦτον, ἀλλὰ οὐδὲ 
κατα τὸν λιμένα καὶ τὴν πλησίον αὐτοῦ πόλιν ἣν ᾿Οστίαν 

ὀνομάξουσι διὰ τὸ καὶ τοὺς ἐν ἐκείνοις τοῖς γωρίοις ἰα- 

τρεύοντας ἅπαντας εἶναι φίλους, οὖσι καὶ αὐτοῖς πολυαν- 

θΦρώποις. αἱ δὲ πὐλειρ, ὦν “Ιπποκράτης. ἐμιψημόνευσεν, ὡς 

ἐν αὐταῖς ἐπὶ πλέον διατρίψας ἑνὸς ἀμφόδου τῶν ἐν Ρώμῃ 

πλείονας οὐκ εἶχον οἰκήτορας. οὐδὲν οὖν Φαυμαστὸν ἐν πό- 

λει πλῆθος ἀνθρώπων ἐχούση πλείους ὁμοίως παθόντας. ἔτι 

δὲ κακεινο' διδαγθεὶς ἀπὸ τῆς πείρας εἰς τὴν τῆς αἰτίας 

εὗρεσιν ἐποδηγήϐ Ην. ἔνιοι (586) μὲν γὰρ ἐν παλαίστραις 

τοιούιῷ τρὀπῳ πεσόντες, ἑνίοις δὲ ἔοικεν ὑπὸ τῶν ἰατρῶν 
γενέσθαι.  ὃυο γάρ τινες τῶν ὀφθέντων µου τὴν μὲν ἔκ- 
πτωσιν ἔλεγον εἰς µασχαάλην γεγονέναι, μοχλευόνιων δὲ ἆμα- 

Θώς τῶν ἰατρῶν σφηνωθῆναι τὸ ἄρθρον, οὐχ ὡς ἑωρᾶτο 

κατα συμβολας τών μυών" ὥστε τῷ κατὰ τὴν τῶν Πωμαίων 
πύλιν πλήθει, εἰ προθείης τὰς εἰρημέναρ αἰτίας δύο, ζητή-- 

σεις οὐ διὰ εἐ τοσούτους γε εἴδομ ἀλλὰ διὰ τέ γε οὐχὶ 

τηεἱοῖ, πἳ ΡοΓα1, πιθοιπή οοπηπιηπὶοατεηξ, ϱΠβθοιιπ(αθ Ργαθ- 

εν ορίπίοπεπι πηαοίῖ ε[Γεμί, αο ΠΟΠ πιοάο Έοπιαε ἨΙΜΙ1 

Ἰαΐετε Πι]αδαιοάῖ ροίαῖῖ, Γεά πεφιε 1π Ρροτία αἴφιε 1π Ρτο- 

χΙπηα ηΥΡε παπι ΟΠ]8Ηι ποπιϊπαπίς απαπι οπηπίραδ απιϊοῖδ 

υίεγες ϱΙοµπααε 116 Ἰοεῖ πιεζΙοίπαπι εχετοετεΠῖ, «δε 

εἰ Τρία {πεφιεπι πια [απϊ, ΑΙ πτὸοες απαγηπι πιθπηη Σε 

Ἡϊρροοταίες, τδί ἀῑπίῑι ορῖί, ποῃ Ρ]αγεδ Ιπεο]απί φ παπι 
Ώοππαε νίοᾶπα παπα. ΝΙΙΙ εΓρο παταω { 1π {πεπε-- 

εππηα αγβρα Ῥ]ηγος ἱποίάαπί ἵπ Ίάεπι πια]απ. []αάά ργαοθ- 

ἵεγεα εχρεσ]εηπίῖα ἀῑεεπς ἁποίμς Γαπι αἆ οαα[απι ΙΩηΥεΠΙεΙ-- 

ἆαπα; ποπημ]]1 εηῖπι ραϊαεῆτα, ποππιι]]1 πιεάΙοογΗη ορετα: 

για εΠὶ αγί]οι]ια5 «ο πιοάο εκοϊἀετεο. ΊἈαπι ἆπο απίάεπα 
εκ 15 αιιος ν]άί ατιομ]απα 1π αἶαπι νεπ][Πε ποὶμῖ τεία]ε- 

τηπῖς πιεᾷῖοῖ αιίεπι Ἱπιρεγίίο αγδεπ ρα πη[οα]ογαπα οΟπΠ-- 

Ριεσα ατοίῖε οοπ[επίαπα Γα1[Πε [εοις αο Ρτιποῖρῖο αρραγιι[- 

{εἰ. Οποοῖτοα { Ἠοπιας Ίιαφ ἆιῑας εαιι[α8 Ργαείεν Ιοπηῖπαπα 

{περιεπί]απα αἀ]ίοίαδ, τεφιῖτεδ ποη ααἰάεπι ος ἰοῖ παςία 
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Εὰ. Οµατι. ΧΠ. [203. 304] Εά. ἨΒα[. Ῥ. (556.) 
πλείους εἶδον, οἷς οὕτως ἐξήρθρησεν. ἐπὶ γαρ τοι τῶν /π- 

ποκράτους χρόνων οἱ ἰατρεύοντες ἐμεμαθήκεισαν νομίμως 
καὶ μαλιστα περὶ τὰς τοιαύτας χειρουργίας τέχνην. οἱ δὲ 

νῦν μὴ µαθύντες ὅλως. ἢ πανιάπασιν ὀλίγῳ χρόνῳ µαθόν-' 

τες" εἶτα τῶν παλαισιάτων τῇ ἐμπξιρίᾳ Φαυμαστὸν ὕσον 

ἐπιδέδωκε τῶν διδασκύντων αὐτὰ πολυειδῶς ἐκστρεφόντων 

καὶ λυγι- [304 Ἰ] δύντων τὰ κώλα. δητήσεις οὖν, ἔφην, οὐ 

διὰ τὶ τοσούτους εἶπον, αλλὼ διὼ τέ πλείους οὐκ εἶδον ἐν 

τοσαύταις μυριᾶάσιν ἀνθρώπων ὑπὸ πολλῶν μὲν παιδοτρι- 

βῶν, παμπόλλων δὲ ἰατρῶν αμαῦών εἰς τοιαύτας ἐξαρθρή- 

σεις ἀγομένων. ἡ ὃ᾽ οὖν ἐμβολὴ καἰτοι τῶν ἐξαρδρημάτων 

τοῖς αὐτοῖς τάσσεται σκοποῖς, ἀνειτάσει τε καὶ µοχλείᾳ καὶ 

αποθέσει. προσήκει δὲ οὐκ ἐπὶ µασχάλης ἐκπτώσεως, οὕτω 

καὶ νὶν μὲν μοχλεύειν. ἐπ ἐκείνης μὲν γαρ ἔδει πρόσω 

πρώτον, εἴτ ἄνω τὸ ἄρθρον ἄγειν, ἄχρις ἂν ἐπ εὐθείας 

γένηται τῇ κοιλύτητι. νῦν «δὲ ἐπειδὴ πάντως μὲν ἐν τοῖς 

πρόσω µέρεσι τῆς διαρθρώσεώς ἐστιν, ἤτοι ὃ ἐγκέκλεισται 
πρὸς τὴν ἔνδον ἢ τὴν ἔξω χώραν ἐσφηνωμένον ἐν τοῖς µυ- 

πι, απἶρας Ἠαππετί αγιου]ας Πα ρτοοϊάετΙῖξ, Γεὰ οἵι Ποή 

Ῥίωγεδ. ἨΗϊρμουγαιῖ επἶπι {[αεοι]ο πιεά]οῖ ορίϊπιε αγ[ί 

Ρταεοερία ἀῑ[εεραμί, αίφμε εα Ῥταε[εγίῖπη ϱπαε αἆ Ἠ1]αβ- 

πηοςΙ ΠΙΑΠΗ5 ΟΡεΓΑΠ. Ρεγίϊπεηί. Έα Ἠμπο α πιεᾷιοῖ νε] 

πμ]]ο πιοάο αἀάἰ[οπηίασ, νε] οετίε εχἰριιο ἰεπιρογῖ5 [ραίίο; 

ἀεϊπάε Ρραἰαε[ίγαε ιι[ας πηῖτιπα Ἰπ πιοάυπα Ἱπογεντί, τδί 

ε]ως πιαρί[γὶ πιεπιῦγα νατίῖ πιοβί5 οοπἰογᾳπεηί αίπε Ρει- 

νετίιπῖ. εφυγε Ιβίίαν, αἱ ἀῑχϊ, πο ουγ ἰοί, Γεὰ ουν ἵπ 

ἰοί Ποπιῖπαπι πι] 1ρας πο Ῥ]αγες ν]ἀετίπι 4:1ο6 πιασῖ[ίγο-- 

ΤΗΠΙ ΠΠΠΙεΤΗΦ 1Π ρα]αε[τα εἰ Πη[οῖίϊα πεζΙοογαπα 1 μ]ας- 

πιοςΙ ποχαπ οοπιρι]εη]ί Ἠε[πααπέασ απίεπι Ἰαχαία Ἠαρο 

Ἰϊφάεπι οοπ[Ι19 [οἱ]οεί εκἰεπἀεπάο, Ἱπιρε]]επάο εἰ εο]]ο-- 

οαπἀο. ΊἈοπ οοπνεπῖε αμΐεπι ία Ιπιρε]ετε 1π Ίου οα[α, 

Ποιί απαπἆο {π αἰίαπι αγίϊοι]α5 εταρεταί, 19ῖ ΕΠΙΠΙ ορΏ8 

εταί ατΙομ]ΗΠ1 Ῥτίπιο 1Ππ ΡΓΙΟΓΕΠΙ Ρατσίεπα, ἀείπάε [ατ[απα 

αἀάμοςια, ἀαπι οο]]οσαγείμχ ϱ τερίοπε [η οανΙ. ΊΆαπο 

αμίεπι 4 παπι ροπίμς 1 ῬΡγίοτί Ρρατίο οοπιπιαταε {1 ῄγο 

ἵπ Ππίεχίογεπα {νε ἵπ εχἰετίοχεπι ρατίεπι αἀ[τίοίμς α πη- 
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Εὰ. ΟΠατῖ. ΧηΠ. {50-] ο. Εὰ Βα[. . (586.) 
σὶν ὠθεῖν αὐτὸ χρὴ πρὸς τὴν ἐναντίαν χώραν ἐμβαλύνερ 
τῶν μυών ἀνασπασθὲν εἰς τὴν µασχαλην ἐνεχθήῆναι. μα- 

λιστα μὲν οὖν οὔιε ἡᾗ ἀντίτασις ἐᾷ γενέσθαι τοῦτο, καὶ κατὰ 

ταύτην δὲ τὴν ἀνείτασιν οὐδὲ χεῖρὀν ἐστιν ἠσφαλίσθαι τὸ 
κατὼ τὴν µασχάλην χωρίον, ὡς ἐπράξαμεν ἐν Σμύρνη περὶ 

τὸ γενόμενον οὕτως ἐξάρθρημα. κατὰ παλαίστραν μὲν γάρ 

τινι συνέβη διαπλωθείσης τῆς χειρὸς ὑπὸ τοῦ παλαἰονέοφν 

ὅστις μάλιστα τρόπος εἰς τὸ πρόσω δύναται μεταστῆσαυ τὸ 

᾿ ἄρθρον. ὕπτιον δὲ καζακλγδνσὸς τὸν πεπονθύτα τὴν ἀν- 

τίτασιν ἐποιησάμεθα τῇ διὰ τῆς πιέρνης παραπλησίαν ὅπι- 

σθεν μὲν καθίσαντές τινα, περιβάλλοντες δὲ τὴν µασχάλην 

πλατὺν Ἴμαντα προὔποβεβλημένου τινος εἰς τὸ κοῖλον ἐκπλην 

ρώματος. αὐτοὶ δὲ, ὡς έφην, έξω τῶν προσφιγ) όντων τὸ 

ἄρθρον μυῶν ἀπώσαντες, εἶτ ἀνέντεο τὴν κατάτασιν ἐπειρέ- 

Φαμὲν ἀνασπασθῆναι πρὸς τῶν μυῶν εἰς ἑαυιοὺς συντρε- 
χύνιων ἐμβληθῆναι τῇ κοιλύτητι. τοῦτο μὲν οὖν εὐκόλως 

ἐνέπεσε' καὶ γὰρ παραχρῆμα κατ αὐτὴν τὴν παλαίστραν 
3 ’ -” ΄ 3 » ’ 5 ” 

ἐπεχειρήσαμεν τη ὈῬεραπεία. Ἀαι Ίρκεσε γὲ 3 τῆς πἐπον- 

{ου]15 ἀπο]πείασ, Ιπιρε]]εγτο 1ρίαπι ορογίεί αἆ οοπίταγίαπα 

τερίοπεπι. Ἰπ πα {αοϊεπάο Ρρεγ]οα]απι ε[ πε Ἱρ[ε ἆἀεοι- 

Γαπα Ἱαρίας α πιυ[οι]] 1π ἀαῑη (αμαίατ, αὐαπι Τε 1π 

ἀϊνετ[ία εχἰεπἀεπίες Ργαέοῖριε νΙῖαπα. Ἀοη εί ααἴεπι 

αὖς τα, ἀππι 1π ἀῑνετία οοπίεπάΠίιις, οσοι Γερίτε αιὶ [αῦ 

αἷα εβ, αιοά που Ῥπιγτπαρ Γ{εοίπιις αἆ αγἰτοιι]άπά 1 ργίο- 

ταιπ Ραγίεπι εἰαρ[απ.  Ασοϊαιι απίεπι 1π Ρα]αε[ίγα, 4 πι 

Ὀτασ]ίαπι ομ]άαπι α Ἰμοίαπίε ἀαρ]ισοαγείασ, {α8 ϱ1ο πιοἆο 

Ροιι[μη πι αγίίου]ας ἴπ Ῥτίογεπι ρατίεπι ΡτοτηπηρΙξ, ηο8 

νεγο Ἠοπιϊπθ τε[αρ]ηαίο ΙΠ{εηΠοΠεΙΙ 1Π οοΠίγαγία6 ΡαΓίεΒ 

αάμραίπιας Ππι]]επα 1 4παθ ρει οαἶσεπι Πί, αποάαπι α 

Ροβετίοσί ρατίε Γεάεπίο 4ο Ίογο ]αΐο [μ8. αἷα Ἰπ]εείο, πα 

αἰίᾳπα 1ο Ῥγίμθ οοπηρ]είο, Ἀος, αἱ ἀῑκίωας, αγομ]απη ο 

πηυ[οαἠς ααἷρας αἀ[γιηρεδαίατ εχρε]εωίες, ἀεία τοπα][[α 

ΙΠίΘηΠοπαε Πνίπιας αἰἰγασίμπα α- ππι[οι]1ς ἴπ Γε 1ρ[ος γεςΙς- 

τεπίίρας 1π [απ Ίουμπα τεροηί.΄ Ἠιο δια ῥτοπιρίε τΤε- 

Πιιαίας ε[ι, 1 ραϊαεῆντα επῖπι ῬΓοηιις ουταίἴοπεπι αδ- 

βτεβὶ {απιας Γαἰῖδηαο {μἰί α[ζεοίαπι Ῥγασλ πα ᾱ- πορῖς 1ρ[ῖ. 
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Γάἀ, Οµατι. χΧΗ. [304] Εά. Ρα, γ. (586.) 
Θυίας χειρὸρ ἡ κατάτασις ὑφ᾽ ἡμῶν αὐτῶν γινοµένη, -α- 
Φάπερ ἐπὶ τοῦ δια τῆς πτέρνης τρόπου, ἄλλοτε δὴ καὶ διὰ 

βρόχου τὴν κατάτασιν ἐποιησάμεθα. χρὴ δὲ ἰσότονον εἷ- 

ναι τὸν βρόχον , οἷός ἐστιν ὅ τε διπλοῦς καρχήσιος ὅ τ ἐκ 
δυοῖν διαντέων" ἄλλοτε δὲ κεχρονισµένου τοῦ ἐξαρθρήματος 

ἐδεήθημεν τοῦ “)πποκρατείου βάθρου, περὶ οὗ ποιήσει τὴν 

διδασκαλίαν αὐτὸρ ἐπὶ προήκοντι τῷ συγγράµµατι, νυνὶ 

δὲ ἀρκέσει τῶν κατολισθηµάτων. ἑξῆς οὖν αὐτῷ περὶ τῆς 

διαφορᾶς αὐτῶν τῶν σωμάτων, ἐν οἷς ἧττον καὶ μᾶλλον ἐκ- 
πίπτει τὰ ἄρθρα διδάσκοντε συνακολουθήσοµεν, 

κδ'. 
. .ο/ . ᾿ ή ] - ’ , , , . Ἐϊδέναι μὲν οὖν χρὴ ὅτι φύὐσιες φυσίων μέγα διαφέρουσιν 

ἐς τὸ ῥηήϊδίως ἐμπίπτειν τα ἐκπίπτοντα. διενέγκοι μὲν 

γὰρ ἄν τι καὶ ποτύλη κοιύλης, ἡ μὲν εὐυπέρβατος ἐοῦσα, 
ς η -γ . η , ο ” Π « 

ᾖᾗ δὲ ἧσσον. πλειστον δὲ διαφέρεν καὶ τῶν νεύρων ὁ 

σύνδεσμος, τοῖσι μὲν ἐπιδόσιας ἔχων, τοῖσι δὲ ἕυντετα-- η] 2 
/ 

μένος ἑών. 

εχἰεπάϊ, ποΏ {6οιβ αἴηπε ἴπ εο τεροπεπά1 πιοᾷᾶο, υδί οα]σε 

πίστας, Ππιετάσπα εἰἶαπι εχἰιεπεμάί οαυ[α Ἰαφίειπι 1η]ἱοἱ-- 

πια; δίί απίοπι Ίάαπεας εκ 1 αι {που]ίαίεπι Ἰαῦθιέ 

εχίεπάεπαί αεηπαΠίετ, απαῖ εβ ἀπρ]εκ οατοµε[ας, αιιῖ 

εκ ἁπαβις Παβεηπῖο οοπΠοίίαγ,. Θδεᾷ Πβί Ίαπι ἀία ργοσίά]ε, 

ορας {Γαῑί [οαπιπο Ηἱρροοσγαιῖς αιοά 1ρ[ε ἵπ [εηπεπΗῦιαθ 

ἐταάεί, Ἠαεο ἆε αγἰ]ει]ο ΡΓοΙαΡ[ο. ΒΕΙΡαΠΙΙΦ Ίαπι αἆ οϱα 

αἴιαε ἰγαοῖαί ἆε οοΓρογΙΠῃ νατὶεἰαἰε, ααἱριαβ πιασῖ αι! πῖ- 

Ώμς Ἠυππετὶ οαριί εἰαρίίαν, 

ΧΧΙΠΙ. 

Π]μᾶ αμίετη ἱρπογαγε ποπ οροτίειν φμοᾶ ἵπ Ἰμααιίς [αοῖ]ε 

τε[ἔιιεπάἰς παέμγαε α παεμτὶς γἰιµγίπιμτι αῑ[Γεγιωὲ εἓ 

πιιίεμπῃ οαυμπῃ α εαυο ἀἶίαι: παπι Ἰοο φάει [αοι[ίης, 

ἐ]]μά φεγο πεῖπις [αεῖίιε [μρεγαίμγ: Ἱπαμίέμηι εείαπα αἰ[οτῖ-- 

πηϊπῖς ε[ὶ Ιπιεγ εος φμῖδις πεγροτωπα εοπ]ωποείο ἰαπα εἰ 

εἰ ομίδις ἔεπ[ας , 
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Ἐά, Οµατι. ΧΙ. (304. 805.] Ἐά. Ρα[, Ύ. (586.) 
Συντελέσας τὸν περὶ τῶν ἐμβολῶν λόγον ἄρξατο νῦν 

διδάσκειν αἰτίας. τισὶν ἐκπίπτει μὲν οὖν ῥᾳδίως ἐμβάλλε- 

ταἰ τὲ χωρὶς τῆς μεγάλης πραγµματείας ὁτιοῦν ἄρθρον. ἓν 
ος δὲ ἐκπίπτευ ὀλιγάκις, ἐμθάλλεταί 7ὲ χαλεπῶς. εἴρηταυ 

δ᾽ ὑφ ἡμῶν ἔμπροσθεν ήδη τήν τὲ τῶν ὁὀστῶν διάρθρωσεν 

ἀντιωμένων, τήν τε τῶν προκειµένων αὐτοῖς μυών, Πτοι συν- 

τονίαν ἢ χαλαρύτητα. 

. κό. 

λ αι 8 - ᾽ , 
[206] Καὶ γὰρ ἡ ὑγρότης τοῖσιν ἀθρώποισι γίνεται ἡ ἐκ 

τῶν ἄρθρων διὰ τῶν νεύρων τὴν ἀπάρτισιν ἡ) χαλαρά τε 

εἴη φύσει καὶ τὰς ἐπιτάσιας εὐφόρως φέρη. συχνοὺς γὰρ 

ἄν τις ἴδοι, οἳ οὕτως ὑγροί εἰσιν, ὥστε ὁπόταν ἐθέλωσι, 
΄ ΄ .. . ” δι.” ᾿ ’ ι ’ 

τὀτὲ αυτοισι τα αρθρα ἑἐδίστανταυ ανωδύνγως καὶ καθί- 

στανται αἀνωδύνως. 

᾿Ενηλλαγμένως μοὶ δοκεῖ τὴν ἑρμηνείαν ποιεῖσθαι' διὰ 

γὰρ τὴν ὑγρότητα τῆς φύσέως τοῦ ἀνθρώπου γιγνοµένων 

Οααπι [ΕΓΠΙΟΠΕΠΙ ἆε τε[Πιπεπἆάο αρ[ο]νοτίε, οαπ[ατι 

ἄοοεγε ἀπεαίριέ αιαπιοῦγεπα ποππα[1] {αοἴ]ε οαϊνίς ατίῖοι-- 

Ία5 εχοϊἀ]ί 8ο [πο ΠΙΔΡΠΟ Πεβοίῖο τεροπῖίαςς, πουπιι]]ῖς 

οοπίτα ταΤΓο ἀοοϊζ1ῖ, [εὰά πιοσπο Ἠεροίίο τε[ηωπίατ, Όσα 

1 Τε πο [αργα εἰ ο[παπι οοπιπι][αγας οαυ[αΙ Γαπιιθ εἰ 

Γαρετίη]εοίοβ πιυω[ομ]ος γαἰεπίες αὐί Ἰ4Χχοδε 

ΧΧΙΥ. 

Ομίδιωάαπι επῖπι Ποπηϊπίδις Ἠµππογ ἵπ ατιομ]ἰς ε[ξ Ῥτοριετ 

αἆ]ωπειος πεγυοξν [ παϊµτα ἰαπὶ ]μεγίπε εἰ επιεπᾶἰ [αεἰζε 

Ῥαείαπιμγ. (Οοπιρίμγες αµίεπῃ φἰάεγε Ιἶεει ια [αωπῖάας, 

μὲ μδὶ φεἰἰπὲ [πε ἀοίογε αγιϊεµίος [μα [εᾶε πιονεαπὲ αἰ-- 

φιιε ἵεεπι [πε ἀοΐογε τέ[ιαπε. 

; ΟοπιπιπίαΠα παὶμῖ Γεγπιοπεπα νΙάείας, απαπι ἨΠετγο[α 

οοΓροχα Ἰακίογα Παπί οὗ Ἠμπιοχεπι Ποπι]η]ς πθίαχα]επα; αἲ 
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τῶν νευρωδῶν σωμάτων χαλαρῶν, οὐ διότι ταῦτά ἐστι χα- 
λαρὼ διὼ τοῦτο. ὑγραινομένων τῶν περὶ τὰ ἄρθρα. { λέξις 

αυτοῦ τὸ ἐναντίον εἴρηκε, δοκεῖ µοι βουληθεὶς τὴν ἔτοιμο- 

τάτην ἐπὶ πλέον ἔκιασιν τῶν νέυρωδῶν ποιεῖσθαι σωμάτων, 
ἐκ τῆς τῶν ἀνθρώπων ὑγρότητος οὐ κρατῆσαι τούτων κατὰ 
τὴν ἑρμηνείαν, ἀλλὰ χρήσάμένος οὐ κυρίως λίαν συνδέσµῳ 

πρὸς τὴν τῆς αὐἰτίας νύῆσιν ἄγει τοὺς αναγινώσκοντας. 

κξ. 
4ιαφέρει µέντου καὶ σχέσις τις σώματος" τοῖσι μὲν γὰρ εὖ 

ἔχουσε τὸ γυῖον καὶ σεσαρκωμένοισιν ἐκπίπτευ τε ἦδσον, 

ἐμπίπτει τὲ χαλεπωτερον. ὅταν δὲ αὐτοὶ σφᾳφών αὐτῶν 

λεπτότεροι καὶ ἀσαρκότεροι έωσι, τότε ἐκπίπτευ τὲ μᾶλ- 

λον, ἐμπίπτει τὲ ῥᾷον. σημεῖον δὲ ὕτι ταῦτα οὕτως ἔχεί 

τόδε" τοῖσι γὰρ βουσὶ τότε ἐκπίπτουσι, μᾶλλον οἳ μηροὲ 

ἐκ τῆς κοτύλης, ἠνίκα ἂν αὐτοὶ σφῶν αὐτῶν λεπτό- 

τατου ἕωσι. ἠγίνονταιυ δὲ καὶ βόες λεπτότατου τοῦ. χεις 
µώνος τελευτῶντος, τότε οὖν καὶ ἐξαρθρέουσι μάλιστα, 
εἰ δή τι καὶ τοιοῦιο δεῖ ἐν ὑπτρικῇ γράψαι, δεῖ δέ. 

ΏΟΠ Ῥτορίεγεα ααοᾷ Ἰασίογα ῄπι, Ἰάοίτοο Ἠπιος Πί ἵπ αχ-- 

Εου]15, ου]ιι8 ορρο[ίμι 1πᾷ]οαΠ! Π{ρροοταιῖς νεγρα. . γι-- 

4είιάχ αππἴεπα πηΙμῖ Υο]η][Τε πεχνο[α οογροχα Ῥτορίες Ἠπιο-- 

ΤΘΠΙ οι] ης {αοϊ]ε ϱρἱαγήπαπι οχίεπάϊΙ, ΠΟΠ ἴαπΙεπ Ίου 

[ια οτγαίῖοηθ α[Γεφιή τας, [εά ρατίῖοι]α Ρτορίες αΡυ/[ι8 

Ιεοίοτειι αἀάιοιί αἆ ΙΠ{ε]]Ιρεπάαπι οα[αΠῃ. 

ΧΧΥ, 

Ρί[Γεγιωε εῖαπι Ιπίεγ [ε εοτροτὶα Ἱιαδίεμςι οφμῖδις επί 

ΤΠεπιόγι ὀοηϊ ναδίεως ε[ξ ει ϱαΤΠΟ/ΠΙ» αγϊοι[ις ππῖμιις 

ετειαιε εἰ αερτίμς γεροπίεεγς ομίδς σ ματι [οἰεαί Γης 

ε[ εἰ παίπις εαγΠοΓΠ, ππαρὶς εἰαβίιμγ εἰ [αοι]ίμς γε[ί- 

ταϊεμγ. Όμ]μς τεὶ ἱπαὶοίο [ωπε ὄουες, φιῖδης [επι [μο 

εαυο ππαρὶς εγμπηρίε, ἔμπο αμµτη ἐρ[ί επιαετεΓεµηῖ. Έππα- 

οτε[ειπὲ αμίεπι Ὄοψες ππακῖπιε μεῖπια Πίεππε. ἆωιο ἰρὶ- 

ΓμΥ ππακίπιο Πῖς αγεομἰὲ ἰμααπέμγ, πιοᾶο ἰαῖε ομίά ἴπι 

πιεάϊἰείπα [εγίδεγε εοπρεπίαι, [εὰ οετἰε εὐπυεπῖε. 

6ΑΙΕΝΌΦ τοΟΜ. ΧΥΙΙΙ, 7 
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4ἱ μεν φύσεις καὶ διαφοραὶ τῶν ἡφαρωή ἐφ᾽ αἷς ἢ 

τὸ ῥᾳδίως ἢ µόγις αἵ τε ἐξαρθρήσεις καὶ ἐμβολαὶ γίνουταε, 

δύο εἰοὶν, ἃς ἐγὼ πολλάκις εἶπον ἔν τε τῇ πρὸ ταύτης - 

ἔγραψα ῥήσει. προσέρχεταυ δὲ αὐταῖο ἐνίοτδ καὶ τρίτη, 
περὶ (5817) ἧς νῦν διδάσκει, κατὰ πάχος τὲ καὶ λεπτότητα 

τοῦ σώματος γιγνοµένη, ἣν ὀνομάδουσο σχέσιν. ὕὅσοι γὰρ ἂν 

εὑρεθῶσιν εὐσαρκότεροι γενηθεῖσιν ἑαυτῶν οἱ ἄνθρωπου, το- 
σούτῳ ὁυσκολώτεροι αἵ τε ἐμπιωσεις τῶν ἄρθρων αὐτοῖς, 

αἵ τε ἐμβολαὶ συντελοΐνται διὰ τὸ σφίγγεσθαι πανταχύθεν 

αὐτὼ τῷ πλήθει τῶν σαρκῶν. ἔμπαλιν δὲ τοῖς λεπτυν- 

θεῖσι χαλαρὸν μὲν τὸ δέρµα γίνεται τῶν περικειµένων ταῖς 

᾿ἀρθρώσεσυ μη ο. τε εἰκῇ ταῖς ᾿διαρθρώσισιν. ἐων 

μέντοι τις ἰσχνὸς ἤ φύσει, κάκιον οὐδὲν έχει τοῦ παχυτέ- 

ρόυ. δέδεικται γὰρ ἐν τοῖς περὶ κράσεων ὁ μὲν ἰσχνότερος 
φύσει Ἑηρότερος ὤν τὴν κρᾶσιν, ὁ δὲ παχύτερος ὑγρότερος, 

ὥστε τῶν μὲν ἐσχνῶν σύντονος οὖσα ιών μυών ἡ οὐσία 
σφίγγει τὴν διάρθρωσιν, τῶν δὲ παχυιέρων, (καθόσον μὲν 

πλείους αἱ σάρκες εἰαῖν, ἀποκλείουσί γε τὴν πέριξ τῶν ἄρ- 
ι 

ἸΝαίηγας αἴφιε αγΠοπ]ογυ η] ἀῑΠεγεηιῖας, [ας ααἴρας 

1ΡΠ Γεια ρτγοπιρίε [6μ νὶς Ῥτοεϊάυπί εί τενοτίυπίήσς ἆμαπο | 

βππί, 4 μάς [αρρίας τεοεπ/[α], ουσια 1π ΓΠαρεγίοχίρας αρεαη-- | 

ἵάσν 1119 ποππαπαυαπῃ ἱεγίία αοοεᾶῖξ ᾳ παπι ππο εχ[οφαῖ- 

αγ α- οτα[ΠιάΙπε νε] πηαοῖο οογροχίθ οτία, αμαπι σχέσιν, 

1 εβ Ἱναρίίωπα, ἀἰοπηί. ἨἩοπιιπΙριςθ εΠπἶπῃ απο Ἰαβ[]ουεθ 

οΏΠοϊα 1. ο αγι]οι]1 αορτῖιις εχεἰἀιηῖ αο τεροΠαΜίΣ, 41ο- 

πίαπι οαΥΠῖ5 οορία ππίαμο οομβτιηραπίασΣ οοπίτα 1 αἱ 

επιαογε[ουηί τε]αχαίαχ οιἰ16 6]ὰβ οπχΠί6 µας οοπιιί[Γαγαπα 

οοπιρ]οοἰίυχ, Ῥαταππφιο Ρρτοµ]βαί απ οπιῖπα5 ατίίου]ας5 εκ- 

οἶάαί εἰ τεγεγίαίατ, Ἀεο οι]άφιιαπι ἀοίογίας απῖίαγ οι 

15 αἱ παϊαγα ΡΓΔΟΙΠοτεΦ [ημί παπα οι Ἠ]6 απῖ ρ]ε- 

πῖοχςον. ΌΠεπάίπιας επῖαι ἵπ Ιρτο ἆε ἴεπιρεγαπιεπ[{ στᾶ- 
οἱλογεπι εἶζε πιαίιγαο Ποοἱοχῖδ, Ρ]επίοχεπι πιαρῖ πιαάσγο, 

Οοσἶτοα ππα[ου] οαπμπι ρτασΙ] ρας τοριβῖογες ΠΠῖ, οοπη- 

ππ][αγαπα. οοατοίαπϊ, Ῥ]εηιοτίθιαθ ο1χο, αιαίεΠΙΦ πιαρῖς 

αριπάαί, αά[χιποιί 1 ᾳποᾷ αχγιου]απα απιβῖῖ; οαμαίεμας 
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Όρων χώραν, καθόδον δὲ μαλακαὶ ῥᾳδίως ἀνατρέπονται, 

παραδέχουσαι πας κεφαλὼς ἑξῆς τῶν ἐξισταμένων φαλακρῶν 

ὁστών, ὧὥστξ ἀνίστασθαι τὰ κατὰ τὰς ἐκπτώσεις ἑκατέροις. 

εἰ μένῖου τις εὔδαρκος φύσει κατά ινα καιρὸν ἰσχνότερος 

ἑαυτοῦ γίνηται, ῥᾷον ἂν ἐκπίπτει τε τούτῳ καὶ αὐθις ἐμ- 

Ἱπίπτει κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον τἢ πρόσθεν, ὥσπερ καὶ εἰ 

σαῤκωθείη τις ὤν φίσει λεπτὸς, ἐκπίπτει τ ἂν αὐτῷ µό- 

Γ306] γις, ἐμβάλλοιιό τὲ χαλεπῶς, τούτου τε λόγου τὰ 

«ατα τοὺς βοῦς Φφαινύμενα γράφει μαρτύρια σαφώς ἑρμη- 

γεύων, ὡς μηδεμιᾶς ἐξηγήσεως δεῖσθαι, πλὴν εἰ λέξις τις 

εἴη µία που παὶ δύο τοιαῦται, περὶ ὧν ἐπισημανοῦμαι κἀγώ. 

κστ. 
-- .] ο ’ -΄ , ια 

Άαλως 7αρ Όμηρος καταμέμαῦΊκευ ὅτι πάντων τῶν προ-- 

βατων βόες ὅτι μάλιστα πογέουσι ταύτην τὴν ὥρην καὶ 
" - ε 3 / «/ Ἆ - ε] ’ 

βοών οἱ αρθται» ὅιε κατὰ τὸν χειμῶγα ἐργάξονται. τού- 
3 ι ο .) ΄ 

τοισι τοίνυν «ἐκτίπτευ μάλιστα, οὗτοι γὰρ μάλιστα λὲ- 
Π ο χ Δ η / , 

πτυνονταυ” τα: μὲν γαρ αλλα ῥοσκήματα δύναται βρα- 

«απίεπι πιο]]15 εβ, {αοῖϊε Ρογνετήίατ, ααππι τοαΠᾷογιιπι 

οβΊαπα 4παε [α-[εάς πιογεµίιχ σαρῖία αἀπη(ίαξ, Ποιαί αἰτῖ- 

Ύ11ε φποά αἆ «ατίῖοπ]ο εχοϊἀεπῖε αἰ]πεξ, αεφια]ος {ηε, 

5Ι οπῖδ ἵαπιεπ Ἱαβίίου αἰϊηπαπάο επιαστε[οῖΙξ, Γαοἴ] Τις Ἰαῖο 

αγιϊου]ί εἰαριπίαγ ασ γιγ[α5 τοοοπζάαηίΗς απο ᾳ1απι απίεα. 

χοπ Γεεις εἰῖαπι ΠΠ απῖς παίατα ρτασ]]ῖ οαγπο Ἱπιρ]εαίι, 

«οἳ νὶκ ΡτοοῖάΤ αίφπε αερτε τεγενίαν, Οσαπι τοπ οοπ-- 

Ῥτοραί Ρεν εα αιιθ 1Π ΄Ῥορις' αρρατεηῖ, Πία αρστίο Ιο1-- 

1, αἱ πυ]]α εκρ]απαίίοπε οριι Πε, ΠΠ αἰοαρῖ ἰπ ππο 

γε] αἰίετο νοεαβι]ο 4148 α Πιο ΠΟΙΕΡΗΠΙΗΓ. 

ΧχΧγΙ. 

{έεειε επῖπι [οηίρμ[ι Ἡοππεγις ευ οπιπὶ Ῥεσοτε ὄσυες τενη- 

Ῥοτε ᾖοο ππακίππε μαεῖ, αἴφιε ΙπΙεΥ δονες φμῖ αγαπῖ, ϱ1 11η 

Ἠτεπιε ἰαδογεπὲν Πὶς ἰβιίμγ Ἱπακῖπιε αγιῖομίις ετοῖαίε 

σμµοπίαπα Ἰπακῖπις εΧΙΕΠΜΑΠΙΜΥ, 'Ιναπιφμε αἰϊμάα Ῥεεις 

Ῥα[εεγε επίβμας Ίετδας ροιε[ῖ, ὅοε ποπ ἴξεπα, ΡΓΙΗΣΦέαὖι 

ο 
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χεῖαν τὴν πύην βόσκεσθαι, βοῦς δὲ οὐ µάλα, πρὶν βα- 

Φεῖα γένηταυ. τοῖσι μὲν γὰρ ἄλλοισίν ἐστι λεπτὴ ἡᾗ προ- 

βολὴ τοῦ χείλεος, λεπτὴ δὲ ἡ ἄνω γνάθος, παχεῖα δὲ 

καὶ ἀμβλεῖα ἡ ἄνω γνάθος, διὰ ταῦτα ὑποβάλλειν εἰς τὰς 

βραχεῖας πὀας οὐ δύνανταν. 

” ο 4 ρ ’ 

ΤΙρόῤατα νῦν εἶπεν ἅπαντα τὰ βοσκήµατα, καθάπερ 
3 . νε ” / .. ᾽ -, ᾿ 

ἕν τῳ περι ιερής νοσου 7εγραπται κατα λέξιν οὕτως" οὐκ 
’ Σς Ἂ ’ 3 3 

ἔστιν ἄλλο πρόβατον οὐδὲν ἢ βόες καὶ αἶγες. καὶ τὸ παρὰ 

τῷ ποιηιῇ τοιοῦτόν ἐστιν, ἔνθα φησί" 
’ ’ 

ΤΙολλά τε οἱ πρὀβατ ἐσεί. 

βούλεται γὰρ ἀγέλας βοσκηµάτων δηλοῦν. ἐχρήσαντο καὶ 
ἄλλοι οὕτως τῶν παλαιών τῇ φωνῇ. 

κδ’. 

Τά τε αὖ μώνυχα τῶν ζωων, ἅτε ἀμφώδοντα ἐόντα. δύνα- 
/ [- - 

ταυ μὲν γὰρ σαρκάξειν, δύναται δὲ ὑπὸ τὴν βραχεῖαν 

βταπᾶϊίογει ᾖαπῖ, «ἰὶμά επίπι Ῥεομς Τεπμεπα αδει ἶα- 

ὄχογμπι ργοπιϊπεπείατα, ἔεπμες ἴεπι ππαίαςι ὀοδις εοπίγα 

ἰαῦγογμπι ρτοπιϊπεπεία ετα[]α ε[, πιαἰαε αµέεπα Ἱεδειε εἲ 

ετα[]αε αιφμε ἰάείτεο επὶρις Πεγδὶς ποπ ρο[]ωπὲ εας 

Γθμίεεγε. { 

Ρεειπς πρόβατα πππο ἀῑπιί Πρπῖῃοατε νο]επς απῖνεν[πα 

Ρεοῖς, απεπιαάπιοᾷππι εἰ ἴπ Πῃχο ἆε πποτΡο οοπι(1α]], αβῖ 

αἆ νοτραπι Ἰεσίίατ: οὐκ ἔστιν ἄλλο πρόὀβατον οὐδὲν 3) βύες 
καὶ αἶγες. Ῥίπη]ε απἱά αρ Ῥοδίαπι Ἱερίίας πα αἲξ: 

ΤΙολλά τὲ οἳ πρόβθατ ἐστί. 

Ψα]ὲ οπίπι Πσπίβσατε ϱγορειῃ ρεσπᾶ πι αγπιοπίαηφπε, 4 μαπι 

γοοεπι ε πια]οχίρας πα] Ππιίεν α[ατραταηί, 

ΧΧΥΠ. ͵ 

Ίεγηπα απϊπια[ία φµαε [οἰίαϊ μεαἰς [μὲν µέροῖε φαξ μεγίπι-- 

σµε [πε ἀεπίαία, υεἰίετε ρο[Γιωιι εἰ επἰςσμῖς Πεγδὶς ἆει-- 
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πόην ὑποβάλλειν τοὺς ὀδόντας καὶ ἤδεται τῇ οὕτως ἐχούσῃ 

πύῃ μᾶλλον ἢ τῇ βαθείη. καὶ γὰρ τὸ ἐπίπαν ἀμείνων 

καὶ στερεωτέρη ἡ βραχεῖα πόη τῆς βαθείας, ὅτι καὶ πρὶν 

ἐκκαρπεῖν τὴν βαθεῖαν.  διὼ τοῦτο οὖν ἐποίησεν ὧδε 
τάδε τὰ ἔπη" 

ὡς ὃ᾽ ὁπότ ἀσπάσιον ἔαρ ἤλυθε βουσὶν ἔλιξιν. 

ὕτο ἀσμενωτάτη τοῖσι αὐτοῖσιν ἡᾗ βαθεῖα πόη φαίνεταν. 
ἀτὼρ καὶ ἄλλως ὁ βοῦς Παλαρὸν φύσει τὸ ἄρθρον τοῦτο 
ἔχευ μᾶλλον τῶν ἄλλων, διὼ τοῦτο καὶ εἰλίπουν ἐστὶ μᾶλ- 
λον τῶν ἄλλων ζώων καὶ μάλιστα ὅταν λεπτὸν καὶ γρα- 

λέον ἔῃ, διὰ ταῦτα πάντα καὶ ἐκπίπτει βοῦ μάλιστα. 

πλείω δὲ γέγθαπται περὶ αὐτοῦ, ὅτε πάντων τὼν προει- 

θημένων ταῦτα μµαρττριά ἐστι. περὶ οὗ νῦν ὃ λὀγος, τοῖ- 

σιν ἀσάρκοισι μᾶλλον ἐκπίπτει, ὥς θᾶσσον ἐμπίπτειν 

τοῖσιν εὖ σεσαρκωμένοισι καὶ ἧσσον ἐπιφλεγμαίνουσε τοῖ- 

σιν ὑγροῖσ καὶ τοῖσιν ἀσάρκοισιν ἢ τοῖσι σκελιφροῖσυ 
καὶ σεσαρκωμένοισυ. 

(ες [μζ]ίεετε. βαμάεπίφμε ε]ικπιοᾶί Ἱιετδα ππαδὶς Φα1π 

βγαπαϊἰοτι. ὉΟπιπίπο επίπῃ ππε[ίου ε[ ας [ηππῖοτ επίριια 

Ἱετδα οµμαπι Φιιαε βταπᾶις ε[, απἰεφμαπι αἆ πιαιμγιία- 

τεπι υειῖαξ; ααο ΡΤορίεγεα [ετίρ[ε 

δίομὲ φμαπᾶο γεαἰε βγαίµπι νετ δοῦιης ἵπ οΥὗετη, 

τιτα οιίδις νεΓΕΗΙΗΥ, 

αμοπίαπε ῥγαπαᾶϊογ Ἰετδα ]ιουπαάί[ηππα ἐλίς υἰάεεμγ. δεᾶᾷ 

εἰ Όος παῖµγα Ίμπο αγιϊομίιπι  ἰαπίογεπι τεἰιφιῖς Ιιαῦαῖ, 

αἴφμε εα ἄε εαι[α γεᾶεπα οἰγεππυοἰυϊὲ ππαρίς φιαπι οὲ- 

τετα απἰπια[ία» ῥγαε[εγεπι ιαδί ππαεῖε [επίοφιε εοι[εοῖιις 

[ες φας οὗ τες οΠΊΠΕς δουί πιακίπιε Ῥτγοἰαδίεμγ. ΕΡἰμ- 

γίπια ἄε ἴρ[ο ορια [μπε, ομοπίαπι Ίιαεο ᾖμάετι Γαεἶμπε 

εογµπα οπιηῖμπι φιίαε ῥγορο[ία [μμ δεᾷ μὲ εο Τευεγ- 

ἔαιμγ ογαεῖο µπᾶε αἀἱρτε[]α ε[, βταεἰίδις ππαρὶς ρτοία- 

δίεμγ αγεϊομίως ας οἰῖι γεροπῖιμγ οµιαπι 1 φμὶ δοπο 

Παδίιιι Γωπὲ πηϊπισφιιε ἴπ[αππππατίοιιε Γεπέαπεμ πιαάειι- 

ἐες ασ βταεϊῖ]ες οφµαπι [1ου εἰ ϱαΥΠΟ/[ῖ 
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ο) / ”, η - / ᾽ / 

7ο σαρκάξδειν ἔνιοι μὲν δηλοῦν φασι συνάγειν αἀλλήλοις 
. ; νν - «/’ . / . ι) ” η 

τα χείλη σφοὺδρῶώς οὕτως, ὡς δύνασθαι καὶ αποσπᾶσθαί τυ 
/ , ση» 3 -” ” 4 Λ - σε ο” 9 ’ 

βοτανης µερὀς ὑπ αὐτῶν, ἔνιοι δὲ τὸ τοῖς ὀδοῦσι τὸ κάτω 
. - ., 3 .Γ“ς .. ο ντ η ς , Ηστα του ανω ἐργαξεσθαι ταυτο, ἐπειδὴ καὶ οἳ σαρκάζον- 

τές πινες δάκνουσι τοῖς ὀδοῦσι τὸ χεῖλος. αλλ ἐκεῖνοι μὲν 
- 3 Σς ” Λ , - λα η ια. 

τοις ἀνωῦθεν ὀδυύῦσι το κατω γειλος ὃακνουσι, τα δὲ µηρυ- 
Δ - 3, - 3 / τ -” 

κἰζογτα τὸν κάτω στοῖχον µόνον ἔχοντα τῶν ὀδόντων, χρῆ- 
ο ' η 

[507] σθαι πρὺς τοὺς δάκνονταςο.  διύτι μὲν ὠνόμασται, 

φασὶ, σαρκάξδειν, ἐπειδὴ καὶ σαῤκοφαγοῦντα τοῖς ζώοις ἑκα- 
, - 3, Ν ’ -” .“. 

τέροις χρηται" καὶ τούτοις ἔοικε τὰ συμφραζόμενα τῇ λέξευ 
-- ῥ - ε ῃ 3 » 

μαρτυρεῖν, οὐ τὰ μηριυκίζοντα τῶν ζώων εἰρηκότος αὐτοῦ 
λ Δ ή, ” 3 3, 

σαρκάξδειν, αλλὰ τὰ τοὺς δύο τῶν ὀδόντων ἔχοντα στοίχους 
” ρ -” , Π 

ἅ καλοῦσιν ἀμφόδοντα. ταῦτα μὲν δύναται καὶ τὰς βραχείας 
, , / . ᾽ 

νέμεσδαι πὀας, τουτέστι βοτάνας, οἷον ἵπποι καὶ ὄνου καὶ. 
« -” .” - ι - ’ 

ᾖμίονου. τῶν δὲ τὸν ἕνα στοῖχον ἐχόντων ἐκεῖνα µύνα δύ- 
-” . ” 

γανται, ος λεπτὴ τοῦ χείλους ἐστὶ προβολὴ καὶ διὰ τοῦτο 

Ὕε]]ογο Ηἱρροοταίον σαρκάξειν ἀῑπΙι, απο γοσαβα]ο 

ΠΟΠΠΗΙΙ Πσηϊβσοανϊ νο]απῖ Ιαῦγα νε]λεππεηίας 1πίες Γε οοπ-- 

Ἰάήσετε, {ο μἰ Ἠετβαε Ρραγίοπι ανε]]απί; αΏϊ ΙΠπβεγίογίθιις 

ὀ ενας οπι Γαρεγ]οῦἱ Ίαῦγο 1άεπι ε[ῄσετε: παπι αἱ ἀενῖ- 

ἀεαί, σαρκάξοντες Όχαεσο ἀἰσππίν, ἀεπιῖριις ἸαβγίΙΠ ἨΠΟΓ-- 

ἀοπί,. Ύεταπι 11 ααἰάεπι Γαρεγίογίρας ἀεπίδις πποχνεπί 

Ίαβργαπι 1ΠΓΘΓΙΠ5; απΠΙπια]α Ὑετο α11άς ταη]ηαηξ, 4 πα 1-- 

ΓεγΙογεπα (απίαπι ἀεπίῖαπι ογάίησπα Ἰαρθαπε, 6ο αἆ ΠΠΟΓ-- 

ἀεπάαπα παἰππίας, 4ο Ρτορίοτοα αοοὶρ]ιηξ αἲΠ νοσαρι]άπα 

σαρκάξειν 1π 11 ας ἀθπίες Ιπίει {ο οοπηπα ΜαΠῖ, «11ο- 

Ἠἶαπα ᾳ11άς 6ΑΓΠ6ΠΙ νογαπῖ σαρκοφαγοῦντα νοσαηίας, ἴδια 

Γαρεγίοπίραδ ϱπαι 1π[εγιογῖρις ἀεπίίρας παἰππίας, αἴφαιο 

μή νἰάεπίασ {άνετο νοιρα ΗἩἱρροοναίί, «πα σαρκάζειν 

ἀἰκει]ί ποη ἆε 19 αᾳπάα τιπηϊπαηῖ, [ο ἆε 18 φιιαε αἱ η την” 

ᾳπε ἀεπίος Ἰαβοπί, 4:11άθ αμφὀδοντα Όχταεοε ΠαΠΟΙΡάΠΙΙΓ. 
Ἠαεο απ]άσπι Ρα[οεγο; εχίσιια Ίεγρας Ῥο[απέν οι] αδπιοςί 

[απί εφαῖ, αβηῖ, πια] αἲ εκ 15 ᾳπαθ αΡ ππα Ρρατίθ {αή- 

ἔαπα {απί ἀεπίαῖα Ί]]α ἁαπιίαχας, αήριας Ίαῦτί Ρτοπηπεπί]α 

ἴεπυῖθ ε[, αἰᾳπε 1ᾷοίχοο ἀπίεν απ]πια]ία ᾳπαε Περί νο- 
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"μόνοι ιῶν βοτάνας ἐσθιόντων ζώων οἳ βύες ἀποροῦσε τρο- 
φῆς ἐν γειμῶνι, διότι μήτε σαρκάξειν δύνανται τὴν βρα- 

χεῖαν παν, τουτέστι τοῖς ὀδοῦσιν ἀποτέμνὲιν αυτὴν, μηδὲ 

τοῖς χείλεσι παραλαμβάνειν δύνασθαι τὴν βραχεῖαν πόαν 

ὁμοίως αἰξὶ καὶ προβάεοις. ταῦτα μὲν οὖν τὰ τρία γένη 
τῶν ζώων ἔχει χηλάς. µώνυχα δέ ἐσει τὰ ἀμφόδοντα, συνη- 

θημένου τοῦ ὀνόματος, ὥς Φασιν οἳ τὰς ἐτυμολογίας τιμκῶν-- 

τὲς, ἐκ τοῦ μονώνυχας, ἐπειδήπερ ἔχουσιν ὄνων ὄκυχας. 

τοιοῦτον γὰρ ἐν τοῖς ὅπλοις ἔχουσι ζώοις, οἷς ἐστὶ τὸ κατ 

:ἄκρους τοὺς πόδας, οἷον ἀνθρώποις οἱ ὄνυχεςο, καὶ ἧσσον 

ἐπιφλεγμαίνει τούτοις, ὅτι καὶ ῥᾷον ἐκπίπτευ. τούτῳ γὰρ 

ἔπειαι καὶ τὸ τὸ ἐμβάλλεσθαι, τούτοις ὃ᾽ αὖ πάλιν τὸ µιι- 

πρὼν ἢ μηδ᾽ ὅλως ἔπεσθαι φλεγμονήν. ἐν γὼρ ταῖς βιαίοις 
ἐκπτωσεσιν, ὥσπερ καὶ ταῖς ἐμβολαῖς, ὀδύναι γίνονται τοῖς 

μυσὶν, αἷς ἔπονταυ φλέγμοναἰ. 

Γοαπέαχ Γο]ἱ Έονες Ἰΐεπιε Ραβα Ιπάίσεπί, αποπῖαιι ηΠθ- 

απειηί εκίρααπι εγραπι απί σαρκάδειν, Ἰά εἰ ἀεπίῖρις 

αΡ[οἰπᾶείε αμί Ἰαμτῖ ΡΓε]επάετο, ΆΒονες επῖπι ποπ Μαβεπί 

Ίαῦγα Ἱία {επαῖα, αἱἳ εκίρυαπι Ἠετραπι οτοιπιρ]σαχο αἴηιο 

εοπιρτεµεμάετε ρο[μηέ, ᾳπεπιαἁπιοάμΠι εἰ οἄργαο οἳ οἵο». 

Ἠαεο ἱγῖα αμΙπια[παι επθγα πια]1Πάον ρεάες Ίιαρεπί, [εά 

Γο]ιά1 Ῥεάῖ [απί πα τἱπήπίαε [μπῖ ἀεηίαία. Αρρει]οπ- 

ἔασ απἴεΠι Ὅταξοε μώννχα εοπἰχασίο νοσαρα]ο, ηἱ α[ζεγαέ 

απ ποπῖπαπα ΠήΓΘγρΓεΙΔΙΙΟπεΙά εχκοοΙιΠῖΕ, α 4ἴείΙοπε µο- 

φώνυχα, εο αποά  πμαπι πηβαεπη Ἠαδεαπί Οταεοί μόνον 

ὄνυχα ἀῑοιηί: [ομάϊιρεάμηι ευη ρεάεν εκἰνειηῖ απσιῦτις 

Ἰιοποϊήῖ τε[ροπάεΙί, ππῖπμδαπε Ἱηπβαπιπιαήοπε {επία ἔχ 

4πμαι {αο]ας αγομ]ης οκεῖἁαι, Γεφαῖίις αἱ Πεν τε- 

οοἠάαίατ; απο ἨΠί παἱί πι]ία νεὶ οετίε «πα πα ϊηῖηια, 1χι-- 

Παπιπιβο [αρετνεμῖαί, Ἱναπιφαθ αβί ππασπα. νὶ Ρτοσϊάαί 

4ο τενετίαϊασ, πια{οι] ἀο]οτε γεκαπίας, απεπι {[αρ[εφυΠαν 

1π/]απιπια[1ο. 



- 
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κ. ' 

(568) Καὶ ἧσσόν γε δέδειται ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον ἀτὰρ καὶ ἡ 
μύξα πλείων ὑπείη τοῦ μετρίου, μὴ ξὺν φλεγμονῇ δὲ, οὔ- 

τως ἂν ὀλισθηρὸν εἴη. μυξωδέστερα γὰρ τοὐπίπαν τὸ 

ἄρθρα τοῖσιν ἀσάρκοισιν ἢἢ τοῖσο σεσαρκωμένοισίν ἐστιν. 

ϱ , , 3 ” ή η , 

«παντα δύναται λέγειν διττὸν ὄντα - χρὀνον τόν τὲ 
] λ .] Δ ε] ῃ 3 5 ’ Δ ’ μετα τὴν ἐμβολην ευθέως, ἕν ᾧ Θεραπευονται τὰ σλεγμαί- 

νοντα µόρια καὶ τὸν τῆς διαδεχομένης αὐτὸν ἑξῆς ἀοχλήτου 
Καταστάσέως. ὃὁ μὲν γὰρ μετὰ τὴν ἐμβολὴν εὐθέως, ὅταν 

Δ ” 5 3 Γ Γ ” ᾿ 

µετα σφλεγμονῆς ἡ δι αὐιὴν ἐκείνην ἔχει ἐσφιγμένον τὸ 

ἄρθρον, ὡς καὶ αὐτὸς εἴρηκεν, ὁ δὲ μετὰ τὴν θεραπείαν 
“/ ΄ 3 ” . ο. .. 

ὅτι σὐντονός ἐστιν ἐπὶ τῶν τοιούτων ἀνθρωπων ἡ τῶν μυῶν 
3 -” ’ ΄ ’ 2, 

οὐσία καὶ ὅτι διὰ τὰς ἐπιγινομένας φλεγμονᾶς µεγάλας οὕἕ-- 
. - ΄ -” 

σας ὑπολείπεταί τις ἐν τοῖς μυσὶ σκληρύτιης, ὡς ὑπὸ δεσμοῦ 

σφ{γγεται τὸ ἄρθρον. | 

ΧΧΥΠΙ. 

1Η πιισφιιε ἵπ ρο[εγπι αγιομ]ις αἰίραίμτ. «4ιφιῖ [ εἶέτα 

ἴπ[]απηηια ΕἱΟ ΕΤ παιιοί ᾖ]ι[ῖο Ρίμγες Γιεγίπε, τάσιγσοο εἰϊατπ 

Γαείιε Ργοεῖᾶει. Ἔεγε αιιέετη οἶγεα αγἰιομ[ος παιιοὶ αἱ τα 

ἄαπε ππαρὶς ἵπ βγαεϊί φμαπι ἴπ Ῥίεπο. 

Οοἆ ἴπαπ]ε 1 Ῥο[ογπη, τε[Γεγτὶ Ροϊε[ι αἆ ἅπο ἴεπι- 

Ρογα εἰ αἆ 14 αιποά τεροβίο αξίει]ο Ργοχίπιαπα ε{[, «παπι 

ἵπβῃαπιπιαῖας Ῥατίος οπγαπίωτ εἰ αἆ 14: ᾳασά ἀείποερς οἶίτα 

πιο]ε[ιίαπα Ἰπ[οφιλίασγ, 9ο απἰάθηι ΙΕΠΙΡΟΓεΕ «ᾳαοᾷ ΤεροΠίο 

αγἰ]οα]ο Ῥτοχίππμπι ε{ί, παδί Ἱπῇαπιππα[ῖο {4, ατί]ου]18 αΡ 

ρία οοπ/[γ]ηρίίασ, ααοᾶ 1ρ[ο ία ΠαγγανΙ, ΡΟΠΙ οιτα[ῖο-- 

ΠΕΙ α να]ιᾷῖ ε]ασπιοςί Ἠοπαίπα πππ[οα]1θ εἰ α απαάαπι 

ἁατῖῖς, 4 παπι παυ [οι] Ίηρεης Ἰπ[απηπιαί1ο τε]πααἲ!, ατί]- 
ε]α5 αμα[ νΙπομ]ο οοατοίαίαγ, 
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:ὖ. 
” 3 3 ” ᾗ 

Καὶ γὰρ αὗται αἱ σάρκες τῶν μὴ ἀπὸ τέχνης ὀρθῶς λελι- 
μαγχημένων αἱ τῶν λεπτῶν μυξωδέστεραί εἰσιν ἢ αἳ τῶν 

παχέων. ὕὅσοισι μέντοι Σξὺν φλεγμονῇ µίξα ὑπογίνεται, ἡ 
σλεγμονὴ δήσασα ἔχει τὸ ἄρθρον. διὰ τοῦτο οὐ µάλα 

ἐκπίπτει τὰ ὑπόμυξα, ἐκπίπτοντα ἂν εἰ μὴ τι 1 πλέον ἢ 
-. ’ Σ ϱ ε] 

ἔλασσον φλεγμονῆς ὑπεγένειτο' οἷσε μὲν οὖν ὅταν ἐκπέσῃ 

τὸ [308] ἄρθρον καὶ μὴ ἐπιφλεγμήνη τα πἐριέχοντα, 
χρῆσθαί τε ἀνωδύνως αὐτίκα τῷ ὤμῳ δύνανται. οὗτοι 

μὲν οὐδὲν νοµίξουσι δεῖν ἑωυτῶν ἐπιμελεῖσθαι. {ἐητροῦ 
μήν ἐστι καταμαντεύσασθαι τῶν τοιούὐτων. τοῖσι τοιού-- 

” / λ Ύ νη |) ιό ἊἈ 3 
τοισιν ἐκπίπτευ καὶ αὖὐθις μᾶλλον και οἷσιν αν ἔπιφλε- 

γμήνη τα νεῦρα, τοῦτο κατὰ πάντα τῷ ἀνθρωπῳ οὕτως 

ἔχει καὶ μάλιστα κατ ὤμον καὶ κατὼ γόνυ. μαλιστα γὰρ 
7 ᾽ υά ; - - 3 Ἀ 3 ; . 

οὖν καὶ ὁλισθαίνη παῦτα. οἷσι ὃ ἂν ἔπιφλεγμηήηνη τα 
-” Γ] το ’ -” » ν , . αν ; 

νεῦρα ου δύνανται χρέεσθαες τῷ ὤμῳ) κὠλνευ γαρ η ὀδυνη 
ς .. / - -” .ό ’ »” 

καὶ ἡ Συντασις τῆς φλεγμονῆς. τοὺς οὖν τοιούτους ζᾱ- 

ΧΧΙΧ. 

δεᾷ εἲ «αγο φµοφμε βταοϊίμπη, φμῖ ατίε ποή Πμεγὶπε γεοἰθ 
Ὁ. επεέπμαείᾳ Ἱπµεο[α ππαρίς ε[ξ Φιαπι εογµπι ομἱ ρἱεπὶ [μπε. 

"Ὅδίομπφμε αι έεπῃ Ἱπμοί οµπα ἐπ[απηπιαιίοπε [ιωιῖν ὑπίαπα- 

παιῖο αγεομίμπι ἰίίςαξ, .ασο Ῥτορίετεα ποπ αἀπιοάμπα 

εἰαδίιμτ μδί παμοὶ τεάπάαπε. Θμὶ ἰαρ[ωγμς μείφμε Γμί[- 

Γεε, πίβ ἰοειπι νεὶ απιρ[ϊἵμς υεὶ παπι Τπῃαπππιαείο Οε- 

εµρα[]ει. Ομὶ τερο[µο αγεϊεμίο ρατεῖθις φιαε ]μπία 

Γωὲ πµία ἰπβαπιππαιίοπε α[}εοιῖς ΡΤοιις ΤπεΓο μεῖ 

[πε ἀοίοτε ρο[]ωπε, Πἱ πιἰία ομτα [ῦἱ ορις΄ ε[]ε ατδὶ- 

ἐγαπίμγρ [εὰ πιεᾶἰοί οιεἴμπι ε[ ργαε[αρίγε εοπῖγα εο- 

γµπι ορἰπίοπετα, [ιφμίάεπι Ἱῖς γµή[ς ργοἰαδίμγ, πιαφὶς 

οµαπι ομῖόις πεγυὶ ἴπ[ιαπιππαξίοπε ΙεπίαΠΙΜΥΓ. Ίοο ἴπ 

οπιπίδιι ατιϊομ[ Ἔια Ἰαδει εἰ ρταεείρµε ἴπ εοπιπί[]ωτα 

Ἰιππεγί ομπα αΐο [εαμιίαγπα ο[]ε αο πι Φεπιε; πάπιφιιθ 

ϊῖ ρταεείρµε ἰαπαπίμγ. «4 φμῖδις πεγνυί ἰπι[απιπιαιίοπε 

φεπαπέµτ, Πμππεγο πεί πο ρο[]μπὲ, ἀοΐογε επῖπι ΡΥοΙΙ- 

Ὀεπίμτ αἰφμε ἴπ]ιαπιπιαἰίοπε επιεπἀεπίε. ο ἴίαφμε πιε- 
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σθαι χρὴ κηρωτῇ καὶ σπλήνεσι καὶ ᾿ὀθονίοισι πολλοῖσεν 

ἑποδέοντα. ὑποτιθέναι δὲ ἐς τὴν µασχάλην εἴριον µαλ- 

Θακὸν, καθαρὸν ξυγειλίσαντα, ἐκπλήρωμα τοῦ κοίλου 
ποιέοντα, ἵνα ἀνιιστήριγμα μὲν τῇ ἐπιδέσει ἔῃ, ἀνακω- 

χέη δὲ τὸ ἄρθρον. τὸν δὲ βραχίονα ἓς τὸ ἄνω ῥέποντα 

ἴσχειν χρὴ τὰ πλεῖστα, οὕτω γὰρ ἂν οἵη ἑκάστῳ εἴη χω- 
ρίου, ἐς ὃ ὄλισθεν ἡ κεφαλὴ τοῦ ὤμου. χρὴ δὲ ὅταν 

ἐπιδήσῃς τὸν ὤμον ἔπειτα προσκαταδεῖν τὸν βραχίονα 
πρὸς τὰς πλευρὼς ταινίη τινὶ κύκλῳ περὶ τὸ σώμα πὲ- 
θιβάλλοντα. 

ν 

"Ὅσοι διὰ λιμὸν ἢ διὰ πολιορκίαν 3ἡὴ πένθος ἢ λύπην ἢ 

ἀνορεξίαν ἐνδεῶς πιροσφερόμενοι τροφὴν ἐλεπιύνθησαν, οὐκ 

εὐθέως αἳ σάρκες αὐτοῖς γίνονται ξηραὶ, καθώπερ τοῖς 

ὑπὸ τέχνης ὀρθῶς λελιμαγχημένοις. αλλ ὑγροτέρας τοιπί- 

παν ἐν ἁπάσαις εἴρηκὲ περιστάσεσιν αποτελούσας συντήξέων 

τινῶν ἐν αὐταῖς γιγνοµένων διὰ τὴν ἔνδειαν, οἷς δὲ καὶ 

λυπεῖσθαι πρὀσεστό καὶ μᾶλλον οὗτοι συντήκονταυ . δὴ καὶ 

ἀετὶ ορογὲεῖ οεταῖο ραππΐδημε εἰ ππι]ίας Γα[οἶας οἵ ει” 

αιε; ἴμπι ἱαπαπι πιοἰ]επι ασ ππιμάαπι ἵπ αἰαπα [ιμ]ί- 

οεγεν ἆοπεο τά εαυµπαι οοπιρίεαιιμή, μὲ φἰπομίμπι μίεῖαε 

ει αγεἰεμίωπι [μ[ίπεαί, Οοπείπεγε αι έεπα ΠΙΠΕΓΗΤΗ ΟΡΟΥ-- 

τει ρἰεγωπιφιε ι [ρεγίογεπα ραγίεπα οοπυεγ/Γ πα: [ιο είπα 

ᾖει µε Πμπιετὶ εαριμὲ ἴοιδε εοἰίοεειι α ἴοσο ἴπ σι εηα 

ΡΓΟΥΙΡΕεΤαΕ. (ζοπυεπῖε αιίεπι Πιππεγι αγιϊομίο ἀείίδαῖο 

Άωππεγμπι {ρω αἆ ἰαιμς ἀευπείτε, ᾗ[α[οία ἰπ οΓὔεπα 

οἶγεα εοτρι; ροττεείΐα. 

Οαἵεαπααε Τεα {απε, [ει οβῃάῖοπε, Τεα Ἰποία, Γειι 

ΙΠΟΘΓΟΤΕ, {να οἴϊαπι οἰδὶ Γα[1άο αλπηθηεί πο. [αιῖς Γαιπέ-- 

{ος εκίεηιιαϊ ΓαΠΈᾳ- 64ΥΟ ποπ Παῑϊπι [Ποσε[οιέ, Ποαί 118 

ααἱ ατία τοσίε [απέ εχίεππα(ἳ; Γεά Τετο Τπ οΏιηΙβὴ5 ΡΓΟΡΟ-. 

βι6 εαβρας πιαάεπίϊος εβΠοίίας αι ραδάαπα απο οϐ Ἱπορίαπι 

Ἠᾳιαίῖθ ἨΜαρῖς αἀμιιο (αμ ο[οιμπί. απΙ Ἰη Ἱποεχοτο {[απί, 

ἡ 



ῶΠΗΡΙ 4Ρ0ΘΡ.ΩΝ ΣΠΟΠΛΠΙΝΗΙΑ 4. 365 

Εὰά. μετ. ΧΠ. [508] Εά. Ρα[, Υ. (558.) 
μελεδόνας οἱ ποιηταὶ τὰς λύπας καλοῦσιν ἐν σσ τὰ αν 

ἐδούσας καὶ κατεσθιούσας, συντήκεται δὲ ἐν αὐταῖς ἤ τὲ 

πιμελὴ πᾶσα καὶ ὕση μαλθακὴ καὶ ὅση νεοπαγἠς ἐστι σάρξ. 

ὕταν δὲ ἑατρὸς ἑκὼν ἐσχνότερον ἐργάζηταί τι, σώμα μέν εὐ- 

θημένοις τε τοῦτο πράττη καὶ μετὼ τοῦτο τρίβει ὕτε χρή. 

εἴ τις γένοιτο σύντηξις, ἐκκενοῦν αὐτὴν εἴτε διὰ τῶν ἱδρώ- 

των αἰσθητῶς ἢ λόγῳ Θεωρητῶς κατὰ τὴν ἄδηλον αἰσθή- 

σει διαπνοήν. εἰκὸς δὲ δήπου καὶ τῶν ἐδεσμάτων τὲ καὶ 

πομάτων οὐκ ἁμελῶς ἔχειν αὐτὸν, ἀλλὰ καὶ διὰ τούτων ἐπι- 

χειρεῖν εὐλύτους ἐργάζεσθαι τὰς ἐκκρίσεις ἁπάσας, οὐ μό- 

νον ὕσαι διὰ τῆς γαστρὸς, ἀλλὰ καὶ διὼ τῶν οὔρων Ίιγνο- 
μένας. οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα πανιαχόθεν, εἴ τις εἴη κατὰ 

τὸ σῶμα διὰ τὴν σύντηξιν ὑγρότης περὶ τὴν κένωσιν ἔξω 

τοῦ σώματος ποιοῖτο. µένουσα γὰρ ἔιδον ἐπομυξώδεις τῷ 

χθόνῳ τὰς σάρκας ἐργάδεται, γατὼ τὴν ἄδηλον διαπνοὴν 

ἄνευ τῶν ἄλλων μᾶλλον 7ιγνομένην. ὕσον μὲν 7ὰρ ακριβώς 

λεπτὀν ἐστι καὶ ὀρῥωδες ἐν τοῖς συντήγµασιν ἀπέρχεξαέ τὰ 

καὶ διαφορεῖται. τὸ δὲ ὑποπαχύτερον ὑπομένει µόνον, ὕπερ 

απεπι Οταεοῖ Ροξίαε μελεδώνα Ιάεῖτεο ἀἰσππε, απα[ῖ πιεπι- 

Ῥνγα εἀαῖ ἀενογείφιπε; [αῬ Ίοο Πίαηιε αἆερς οπιπῖς {αβε[οιί 

εί οπάεοάπ(ε «8ΤΟ πιο] αο τεσθής οοποτεν!ί, Θεά α0ὶ 

πιεάῖοις 4ε Ππάι[ἰγῖα οοτριιθ α]]ηαοά εχίεπιιαϊ ρε ἑα φ1αθ 

εχοοσϊ(αν]ῖ, πολ] 14 οοπ{επἀ!Τί; ἀείποερς. Εποίῖοπε πΠί1γ, 

ᾳἳο ἴεπιροτε οριας5 ε{[ῖ, {4 ααἷά Ἠαιαίαν, εκμαατίτε γε] ρετ 

Γιάογεπι απϊ Γεη[αϊ Γαρ]οίαν νεὶ ρε; εσ[ρϊταίοηθπα ϱπαθ 

ΠΟΠ Γ[εηία, Γεά ταίῖοπο Ῥεγοιρίίαγ,. ΑΔά Ίαεο ραν ε[ὶ {ρ[απι 

εἴοι]εηπία απί Ρροϊπ]επία Ποπ (εππεγο ἆατε, Γεά οοπαγί ρεΓ 

Ἠασο, πἳ οπαθοππαιιε εἀπεεπάα [απ Ῥεπο εακΙίάπῃ Παβοεαπί, 

ΠΟΠ ΠΠΟΔΟ 118 ρος ἀθ]εσ[ίοπος, [εᾷ δἳ 4πάθ Ρες ΠΓΙΠαΠΙ, 

Έο επῖπι ραοίο Π αι 1π οοτρογε ἨΠππου Παπαγείας, ππη-- 

ἀΐᾳπε εχίτα οογρυς ε[]ιεγεί, παπι ΠΡΙ 1Π 6ΟΓΡΟΤΓΕ ππαποαί, 

ἴεπιρογε πιπςο[ας οαγπες εΠιοί. ΟὉποάσοιπαιε αδίίατ {εηιθ 

οΠΙΜίΠο ας [εί Ὠαϊαταια Ἰαρεης Πηπαίαν εΠετίαν εἰ ρε 

εχ/[ρίταΙΙοπεπιᾳ απαε [εη[α Ποπ οοπιργεµεπα]ίς, Ἠασϊς 

4παπ1 α)ο πιοἆο ἁ[ομίας: ἰαπίαπι απίεαι ΓΙ 14 αιιοά 



34 ΤΑΑΠΜΝΟΣ ΕΙΣ πο ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ 
Εὰ. Εἶατὶ, ΧΠ. [2098. 309. ] Ἐά. Ρα[, Υ. (588.) ἑνὶ τῷ χρόνῳ γλισχρύτητά τινα πρὀσλαμβάνον ὕμοιον μύξῃ 
}ιγνέταυ. νά 

λ. 
Χρὴ δὲ καὶ ἀνατρίβειν τὸν ὧμον ἠσυχέως καὶ λιπαρῶς. 

πολλών δὲ ἔμπειρον δεῖ εἶναι τὸν ἰατρὸν, ἁτὰρ δὴ καὶ 
ἀνατρίψιος ἀπὸ γὰρ τοῦ αὐτοῦ ὀνόματος οὐ τὸ αὐτὸ 
ἀποβαίνει. καὶ γὰρ ἂν δήσειεν ἄρθρον ἀνατριψις χαλαρώ- 
τέρον τοῦ καιροῦ ἐὺν καὶ λύσειεν ἄρθρον σκληρότερον 
τοῦ καιροῦ ἐών. ἄλλα διοριεῖται ἡμῖν περὶ ἀνατρίψιος ἓν 
ἄλλῳ λόγῳ, τὸν γοῦν τοιοῦτον. ὦμον µαλ- [ 909] 0α- 
κοῖσὲ χρὴ χερσὶν ἀνατρίβειν, συμφέρει γὰρ καὶ ἄλλως 
πιρηέως. 

Σὶς τὸ μηδὲν ὑπολειφῷῆναι λείψανον τῆς φλεγμονῆς 
σκιῤῥώδες ἐπιτήδειός ἐστιν ἠσύχως τὸ καὶ λιπαρῶς ἡ τρί- 
Ἶμις γιγνοµένη. χρὴ ὃ᾽ αἰτὴν ποιεῖσθαι πολνειδῶφ, περι- 
φέρεσθαι τὰς χεῖρας ἄνωθέν τε κάτω καὶ κάιωθεν ὄἄνω: 

αΠᾳπαίεπας ογα[απι ο[, φιοᾷ ἔσπροτα βἰαΙπο [αι ε[Ποὶ-- 
πχ, α πιμοῖ Πποῦ αμ]ογτοί, 

| 9 ἁ 

Λεεε[]ε ε[ξ ὑι[μρεγ Ἰμππεγὶ οοπηταῖ [Για πα Γεπ[ῖπα πιο [τεει--- 
οµε ρετ]Γίσατε. Όρις αιμέεῃ ηπει]ίσο ε[ξ παμε γε- 
ΤΗ οἱ {Γἱεεἰοπῖς εἰῖαπι επρεγίεηίες [φιιίᾶεπι αὖ εο σιοᾶ 
εοᾶεπι ποπιὺιε αρρείίαιιγ, ποπ ἰάεπι ε[}εοιως ογιή, 
Ῥοτε[ὲ επῖτι /πἰειίο ἰααίογεπι αγεἰσι[ιέηι Ι{δαγε εἰ ]μ/ὲο 
ἀμγίογεπι [οἶυενε. ᾖἸεγμπι ἂε ΠΗἰσιίοπε αἰιδί εγεγαοϊα- Ρ 
δίπιμς. Έγδο απο Ἰμππεγί οοπιπαί [Για ηη οοπνυεμῖὲ πιοί-- [ο] 

[δμς ππαπῖδως ρετ[Γίοαγε μπα {εμίιεί, φμοά αἰἰοφιίπι 
μεῖίε ε[. 

ἘΠεΙι {Ποίο Γεπῇπι πιο]]ίογααε αἁΠΙΡίία πε ᾳπαθ 
τεπιαπεαηί 1η ΠαπιηιαΓοηῖς γε]ᾳπίας; νανῖς απ{επι Ρτουεάαί 
ορογ!εί, πποάο ΊΠαΠιθ α Γαρεγίογί ρατίε ἀεογ[απα, πιοἆο 
αὐ Ἰη[εεῖοχί Γαχ[µπη {ογαπίασ} ἀεἰπάο ομ]ίφιᾶο ποπ [οἶμπι 

ου ---ᾱ-- ------ὃ-Ὡ-. 
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κάπειτα λοξὰς οὐ κώτωῦεν ἄνω όνόν, ἀλλὰ καὶ δω 

κάτω. καὶ μὲν δὴ καὶ τὰς ἐν κύκλῳ τὲ καὶ οἷον ἐγκαρσίας 
αι ὁ - «ον » 3 Φα 9 Ν « στ αν . , 
ἀπό τε τῶν δεξιῶν ἐπὶ τὰ αἄριστερα καὶ αὖθις ἐπ ἐκείνων 
| Δ ) ὃὸ - 5] Δ ’ ” .) στ « ’ λ ’ ” 

ἐπὶ τα δεξιὰν χαριν του τας ἔνας απασας µαλαττεσθαι τὼν 

μυών. τὸ γὰρ τῆς ἀνατρίψεως ὄνομα τοῖς παλαιοῖς ἀντὶ 
» ο.» Ὦ λε ’ - 

ποῦ τῆς τρίψεως ἐλέγετο. μὴ τοίνυν υπονοῆσης (589) πώς 
ΔΝ . ” ΄ - [ - 

ἔδοξαν τινες ἀξιοῦν αὐτὸν ἐκ τῶν κάτω μερών ἄνω ποιεῖ- 
᾽ - ” « ’ κά τφ 

σθαι τὴν φορὰν τών χειρώὼν, ὁπότε τὸν ὤμον ἀνατρίβομεν, 
ἀλλὰ τὸ ἀνατρίβειν αὐτὸ συμβαίνει ὕλου τοῦ γένους τῶν 
τρίψεων ὂν δηλωτικὸν οὐ μιᾶς διαφορᾶς τῆς κάτωθεν ἄνω. 

δῆλον δὲ τοῦτο ποιεῖ λέγων αὐτὸς, ἄλλα διώρισται περὶ 
ἀνατρίψεως ἐν ἄλλῳ λόγῳ" οὐ γὰρ δήπου τὸν περὶ μιῶς 

διαφορᾶς λόγον ἐρεῖν ἐπαγγελλεται, τας ἄλλας λιπών. καὶ 

µέντου καν τῷ κατ ἐητρεῖον ἅπαάσας ἐδήλωσεν αὐτὰς ὀνο- 

µάξων κἀκεῖ τὸ γένος ὅλον, ἀνάτριψις δύναται λύσαι, δῆσαι, 
- - . ’ » 

σαρκώσαι, μινυθῆσαν καὶ τα τούτοις ἐφεξης, ὑπὲρ ὧν ἐν 

α Ἱπ[Γεγογϊ ρατία [αγ[απι, [εά α ΓΠαρετῖογῖ ἀεοτί[απι» Ρο[ὲ 
Ἰαεο 1π οΡεπι εἰ (πα ἴΤαΠΦΥΘΤ[Ε 4 ἀεχίνα 1π ΠπϊΙῃταπι εξ 

τΗΤ[ας α [Ππῖβγα 1Ππ ἀεχίταπι, αἱ πιιι[εα]ογαπι Πργαρ ΟΠΙΠΕΒ 

πιο]]αηίητ. Μα]ογος επῖπι Ογαεοῖὶ αἆ ΓΠοίῖοπεπι [Πσηϊῄῃεοκαη-- 

ἆαπι [απῖ πιαίαα[ νοσαῬα]απῃ ἀνατρίψεως Ρτο τρίψεως; αξ 

πο]ίπα ΗΡΙ Ρρετ[μαάεας, απεπιαάπιοάμπι ποππα]]ῖ εχἰ[ίπια-- 

ταπῖ, Ἡϊρροογαίεπι νε]]ε ππαπας ΙΠ ροτ[π]σαπᾶα Ἠαπιογὶ 

εοπιπ [ατα Γεγτι αἳ Τη[εγίιοτϊ ρατίο Γατ[απας ααοᾶ τρίψις 

Γρἱοιίοποπα, ἀνὼ Για βσιϊβοος; παπι γογβαπι ἀνατρίβειν 

υπ νεγ[απα Γγἱο]οηῖς σ6πιι5 εχκργΙπξ, ποπ θ6απι ἀμπιίαχαξ 

ᾳπας αὐ 1ηΓετ]οτί Ρρατία Γωχ[απα ῬργοσεάΙέ, αιιοά εἰ 1ρ[ε Ἱπ- 

ἀῑσαντί «παπι Ἱπουῖές [εὰ ἆε ΓΓ1οίοπε αμηαϊά ρεγίταοίιαδῖ-- 

πας, αὈὶ ΓΓΙοίίοπεπ ανάτριψιν Υοσανι. Ἀοη επῖπι ρο]]- 

οεῖαχ [ε ἆς τιπα [ρεοῖε ἱταοίαίπταπα οείεχῖ οπιηῖβιας οπι[-- 

ᾖ9, [εά ἵπ Ἰργο εἴϊαπι ἆε οΠιοῖπα πιεᾷ]οὶ ΟΠΊΠε5 εχρο[α1{, 

βεπις απῖνεγΓαπη ανατριψιν αρρε]ίαὮ», (παπι Ἰπυ]έ: Γπὶοῖο 

αἆ τε[οΙνεπάαπα ναἰεί εἰ αἆ [ἰτιησεπάμπι, Ῥγαείες Ἠαεο αἆ 

πιρ]επάμπι ας πΙΠ ΕΠΟ π1Π εἰ 4αε Γεαασπίυσ, αας ἔμπι ἵπ 
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Εά. Ὅματῖ, ΧΗ. [209,1 ἡ ο τά. Βα[ Τ. (569) 
τὲ τοῖς εἰς ἐκεινο τὸ βιβλίον ὑπομνήμασι λέλεκται καὶ 

. ς Ν ”, 

µέντου κατὰ τὴν ὑγιεινὴν πραγματείαν εἴρηται τελεώταταν 

λα. 

Τὸ δὲ ἄρθρον διακιέειν μὴ βίῃ, ἀλλὰ τοσοῦτον, ὅσον. ἄνω- 
θύνως κινήσεταυ. καθίσταται δὲ πάντα τὰ μὲν ἐν πλείονε 
χθόνῳ, τὰ ὃ ἐν ἑλάσσονο, 

Οὐδέν ἐστι. χρήσιμώτερον τῆς τοιαύτης κἰνήσεως ἐν 

παρακμαξούσαις φλεγμοναῖς. λύει γὰρ αὐτῶν τὸ λείψανον 

ἅπαν, ἐξ οὗ πέφυκεν αμιεληθέντοφ αγκυλοῦσθαί τὲ καὶ δεσ- 

µεῖσθαι τὰ ἄρθρα, καλοῦσι γὰρ ἑκατέρως τὸ πάθηµα. 

| 1β. μαι 
ινώσχειν δὲ εἰ ἐκπέπτωκεν ὁ βραχίων τούτοισι χρὴ τοῖσι 

σημείοισυ. 

οοπιπιεπίἰατῖῖ ἴπ, ουπι Ίρταπι ρετ[εαπίΙ [ππιας ἴππι 1η 

ορειο ἆε ἱμεπάα [απ]ίαία Ἰαμ{μιο παγγαν{ηχας, 

ΧΧΧΙ. 

“γιϊομίις ποπ υιο[επίεγ ἀἴπιονεπαιμς ε[ῖ, [εά ομαίεπµς οἶέγα 

ἀοίογεπι ππουεαιµγ. Οοπ[ιγπιαπειΓ αμίεπι ΟΠΊΠΕΣ αἰί 

ομίάεπι ἰοπρίογὶ ἱεπιρογε, αἰὶι ὀγευϊοτί. 

ΠηΠαπιπιαίῖοπο τοπία π]η] εχρεά[ῖας ε[ α παπι 

οἶςπιοςί πιοῖαςς Ποἰντί επῖπι 15 τεηαῖας οΠΊες, αιι]- 

Ῥα5 περἰεοιῖ αγου]ϊ οοπίγαοιϊ αἴᾳαε 11ραί τεάἁσπίας, 

αἱἶδηιις εΠΙπι νοσαρι]ῖ αρρε]]απίας, 

ΧΧΧΗΠ. 

Ἠὶς αμέεπε ἐπαϊοῖϊς ενοἰζεγίεπε Ίμππεγμς ἱπεε[[ςειάπι εἰ. 
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Ἐὰ. Οματι. ΧΗ. [509, 8510.] Ε4. Βα[. Υ. (589.) 

Κάν τῷ περὶ τῶν ἀγμῶν ἐπὶ τοὺς ἁμαριάνονιας κε 

τῷ λόγῳ προτέρους καὶ νῦν οὕτω πραξας, ἐπειδὴ συνάψας 

τῷ πρὸς ἐκείνους ἐλέγχῳ καὶ περὶ τῆς ἐμβολῆς εἶπεν, οὐ 

µόναν ἐπομένοις τοῖς εἰρθημένοις, ἀλλὰ καὶ μαρτυροῦσιν, ἐπ᾽ 

ἐκείνην ἀφίκετο προτέραν, εἶθ ἑξῆς νῦν διδάσκει τὰ γνωρί- 
σµατα τοῦ κατ ὤμον ὀλισθήματος. ἐπὶ μὲν τών έργων 

πῆς τέχνης ἐξ ἀνάγκης προηγούμενα, [510] κατὰ δὲ τὴν 
διδασκαλίαν οὐκ ἐξ ἀνάγκης. έστω δὲ δοἱ τὸ γνώρισμα τῶν 

ἐπομένων ἡἳ προηγουμένων ἐξ ἀνάγκης τὸ μὴ δύνασθαι, κα- 
λώς του πραχθῆναυ τὸ ἑπόμειον έργον 33} γνοηῦῆναι ιὸ µά- 
Όημα, πρὶν. γνωρισθῆναι τὸ 4γούμένον. 4 τοίνυν ἐμβολὴ 

τών ἐξηρθρηκόιων πρὸ μὲν τοῦ νοηθῆναι τὴν µειάστασιν 

τοῦ ἐκπεσόντος εἰς τὶ χωρίον ἐγένετο, διδαχθῆναι σαφῶς οὐ 
δύναται, πρὶν. μέντοι τὰ: σηµεῖα μαθεῖν αὐτῆς, ἐγχωρεῖ 

διδαχθῆναι. μόνον γοῦν τοῦτο μέμαῦηκύτος ἐν ἀρχῇ τοῦ 

λόγου τὸ 1ίγιεσθαι τὴν ἔκπιωσιν ἐἰ µασχάλην, αὐτοί Υ᾽ 

ἐπινοῆσαι τὴν. ἐμβολὴν ἐδυνάμεθα καὶ διδάσκοντος . ἑτέρου 

μαθεῖν, οὐ μὴν ἄνευ τοῦ γνώναι σαφώς ὅτυ εἰς µασχάλην 

Ίπ Ίρτο 4ε {γαοιιτῖ απἱο αἆ ϱο8 ᾳπῖ εγταηῖ ασσγεζῖ- 

{απ ααοά πάπο 4ποφπθ {αοῖ[ παπι Ρο[απαπι εγγαηίε 16- 

ἀανοιυῖξ, τεροπεμά1  ταίοπεσαι [αβ]οῖί, πας Πο [οἱσίῃ [6-- 

αιωίαχ αποᾷ Ρρτοροβίαπι εταῖ, [εὰ ει εἰῖαπι βῃάει {[αοξ, 

Έαπι εγβο Ῥτίπισπα εχ[εηπαία5 ημπο ἀείπεερς Ιπα]εῖα [ιὸ- 

εί ἠαπιενῖ οορῖ15 Ἰαχαῖῖ, Ύπαε ἵπ εχκεγοεηάα αγίε Ἱερε[- 

[ανίο Ῥγαεσεάαηῖ, 1π ἱγαάεπάα Πο. {ει πεοε[ατίο; 6ογπι 

Ψετο αᾳ1άε ρταεεεάμηί ααἲ Γεηπαπίας ἀιά 1β1 1πάίοιο {1ἱ, 

αποά ποπ τεςίε. ο[ῃοῖ Ροἱἰε[ῖ οραφ αιοά Γεφπῖίας απίἴ ΡεΓ- 

οἱρί αποά ΄ Ρταεοερίαπι εβ, αμίεφιαι Πηίε]Ηραίαν αποἆ 

Ῥτασσεάί. Ἠα[ῖο αιῑάεπα 1αχοῖὶ το ιεπά1, απ{ε( Πα Ἱπ-- 

τε]Ησαίατ 1π παπῃ ρατίεπι ατί]οι]ας εγτυρεγί, αβετίε ἆε- 

ΠΟ [γα νί πας: Γεὰ  πΙλΙ] οαπι πάἀϊ[οί Ῥτο]ραί, Ρρεϊας-- 

οαπαπι ποῖας επαγγεηίΗτ. ῬνγιηοΙρίο Ἱἴαφααο οτα(οπῖς { τὰ 

ππαπι. εἀοσιῖ Γαπιαδ, Ἠαπιεγαπι 1π αἶαπι Ρρτο]αβί εἰ 1ρί 

Ἰπνεηίγε Πιοάαα τοροπεπάί ρο[απιας εἰ αὐ α]ίεγο εἰίαπα 

ἀοοεγῖ; ποἩ {απιεπ οοπιργτεµεπάετο πιοάται γεροπεπά1, ηῖ[ 

απίε [οἰνεγίπιις Ἡπαππεταπα 1 αἶαια Ῥτοοϊάςτε, Πουιί πεαε 
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Γὰά. Οἶατι, ΧΠ. [310.] Εά. Βαῇ, Ῥ. (589.) 

ἕκπτωσις γίγνέται πρὸ τοῦ γνῶναι τὴν φύσιν ἅπασαν τῆς 
διαρθρώσεως. εἰ μὲν οὖν τις εἰπὼν ἐμβολὴν ἐφεξῆς διδά- 

σκει ποίας διαφορᾶς ὀλισθήματος εἴρηκεν ἐμβολὴν, ἐναλ- 

λάττευ ταάξιν αναγκαίαν, ὥσπερ εἰ καὶ ὅσον τις ἐπὶ τὴν 

διαφορὰν τῆς ἐκπιτώσεως ἀφικόμενος ἐν τῇ διδασκαλίᾳ πρό- 
τερον αὐτῆς ἐπὶ τὴν φύσιν έρχεται τῆς διαρθρώσεως. εἰ 
γὼρ ὕλως ἐνόησέ τις ὅπως εἰς µασχάλην ἔκπτωσις γίγνεται 
περιττὸν αὐτῷ διδάσκεσθαι τὴν φύσιν τῆς διαρθρώσεως. 
εἰ δὲ πρώτην μὲν αἀκουστέον, ὡς µάθοι ταύτην ὁποία τίς 

ἐστιν, ἐφεξῆς δὲ τὴν ἔκπτωσιν, οιδὲν ἐνδεῖ τοῦτο πρὸς τὴν 

τῆς ἐμβολῆς διδασκαλίαν. αἀμέλει καὶ νῦν ἡμῖν οιδὲν ἐνενόη- 

σεν εἰς τὴν τῶν ἐμβολῶν νύησιν ἡ τῶν σημείων ἄγνοια καὶ 

τοῦτο ἐν πάση διδασκαλίᾳ Θεραπείας ἐστί. δύναται γάρ τις 

ὕπατος φλεγμονῆς διδάσκεσθαι Θεραπείαν ἡ} κοιλίας ἢ νε- 

σρῶν ἢ κώλου πρὸ τῆς διαγνώσεως τῶν ἐν αὐτοῖς παθών, 

οὐ μὴν Θεραπεῦσαι δύναται πρὸ τῆς διαγνώσεως, ὥσπερ οὐ 

κατὰ μέθοδον ἢ εὑρεῖν τὴν θεραπείαν 2) διδαχῦῆναι πρὸς 

απο ρασίο {π αἶαπι Ργοοίζ1ξ, πΙα ρτῖας πονοτίπηας ΠβίΏταπα 

Ἠπῖνογ[ας οοπαπη]/αγας. δί απἱς Ιβιίας τε[Πίαεπάῖ ποσα 

Ῥτας[αίης ἀείποερς α]οῖαί, 1π πάπα Ρραγίοπι αγίου] αμα 

Ἰαχαίασι τε υί ἀοοπετίέ, πεοε[[ατίαπι ογάίπεπαι ρεγίαχραί, 

1ᾷ αποά αοσ]ἀτί οἴἴαπι εἵ 4 Ρτγῖπιο ἀποῖριίι οβεπάετε, ἵπ 

ας Ρρανίες ατἰίοπ]α εγαπηραί, ἀείη ἰταηβί αᾱἆ οοπιπη][[α-- 

γα Παίαγαπι εκροπεπάαα,  ἵΝαπι α απῖ Ρεπίίας πο[ες 

ᾳποπιοάο ατίῖου]ας Ἱπ αἶαπι εκοἰἀετεῖ, [αρεγνασπαπι ε[Τεί 

εοπιπηϊ[[αγας παίπταπι Ἰαπο ἆοοετο. Φεᾷ ααἱ ΡΓΙπιο αιατεί 

Ρετοιρ]αίατε, ΠποπαΠα πποᾷο Ἠπεο Ἰαβεαξ, ἀεϊίπάς ἵπ ᾳ παπι 

Ρατίεπι αγίῖοσ]αφ νεπεγῖέ, Ἰίο πΙ]] ορις ε[ αἆ Ίου αί 

το[Πιαεπάί πποάσπι ἀοοεαίαγ. Ἐοάςπι οἴίαπι πιοάο παπο 

η] 1] Ἠος ρτομἰρα[ξ Πσποταπα 1π[οῖίία, αποπιῖης τεροπεπά1 

ταἰῖοπεπαι ΙΠ{ε]11ρεΓεΙΙ5 ααε τε οοππιηί[ες ενεπῖῖ ἵπ 

οπιΠῖ οιιγαίῖοπα ἱταάεπάα, Ῥοίεβ επῖπι ἀοοετὶῖ απῖ 4πα 

χαί10Π6 οΙΓείΙΥ Ππ]απιπια[ῖο Ἰ]εοϊποτίδ, [ει νεπίτίου, Γεα 

ΤΕΙ {νε ΠπίεβΙΠϊ ογαΠιοτί6, απίεφααπι Ἱρ[ογαπα αΠεοίας 

Ἴτοπεα!; Ἠο {πιεΠ ΟΠΥ4ΥΘ Ροίεβ, Ρτίασᾳαᾶπι εο5 Ιπίε]1ραί, 
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ἑτέρου, πρὶν ακριῤὼς γνῶναι τοῦ Φεραπευομένου µορίου τὴν 
φύσεν. 

λ}. 

Τοῦτο μὲν ἐπειδὴ δίκαιον ἔχουσυ τὸ σῶμα οἳ ἄνθρωπου καὶ 
τὰς χεῖρας καὶ τὰ σκέλεα παραδείγματι χρέεσθαυ δεῖ τῷ 

ὑγιεῖ πρὸς τὸ μὴ ὑγιὲς καὶ τῷ μὴ ὑγιε πρὸς τὸ ὑγιὲς 
µήτ ἀλλότρια ἄρθρα καθορώντα. 

Τὸ ἀκριβῶς ἴσον ἑκατέρωθεν ἐκ δεξιῶν γε καὶ ἀριστὲ- 
ϱῶν δίκαιον ὠνόμασεν, ἐπεὶ δὲ τῶν κώλων ἐδέαι διαφέρου- 
σαι τοῖς ἀνθρώποις εἰσὶν, ἀξιοῖ παραβάλλεσθαυ τὸ τοῦ πε- 
πονθότος αὐτοῦ κὠλον ὁμόξυγον ἐξ ἐκείνου τε τεκμαίρεσθαο 

πόσον ἐξήλλακταυ τοῦ κατὼ φύσιν. 

Ποιῖ πεαπθ χΙΙΟΠ6 ΟµΥΙΙΟΠΕΠΙ ΙΠΥεπῖγο ααὶ ἆοοετ αἲ 

θ]ίετο ῬΡτπδαϊιᾶπι Ππαϊιταπα οαἱ]εαῖ Ῥρατίδ 4παθ ουταίΗτ. 

ΧΧΧ. 

Ρατείΐπι φμίάεπι σφιπα Ποπηίπες Ἱ]μ[έμπα Ἱαδθεαπε εοτρις εξ 

ὀταε]λία εε εἵμτα αἆ επεπιρίμπι Ἰπιεβτὶ αε[ίππαγε υἰεία- 

ἔμπι οροτιεῖ εἰ αἆ επεπιρίμπι υἰίαιέ ἰπιεβγμπα περνά 
[ρεείατε αἰιετιμς Ποπιιμῖς αγειεµίο. 

Οιοά αἩ παἴταααε ῬΡατίε, (ἴππι ἀεχίτα παπι Ππίβγα 

πεηπα]ε ε[ι αἆ ππραειι, Ἰαβαπι αρρεϊ]ανιῖ, ΘῬεά αμοπίαπι 

ππεπιργοταπι {οτπιᾶα 1π ἹΠοπϊπίριαφ νατγία ε[, ἀπιρεταί πα 

αΠεοίαπι πιεπιΌταπι οµπι ρατὶ ἐρβμς αΠεο[ῖ Ἡοπιϊπϊ πιεπι- 

Ῥτο οοπ/{εταίασγ; αἴααε ἴπάε απαίεπας α παπα] Παΐα χε- 
οε[[εεῖι οοπ]εοίητα Παί, 

6ΛΙΕΝῦ6 ΤΟΝ, ΧΥΙΙΙ, Λα 
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-- ι) », ν 

άλλοι γὰρ ἄλλων μᾶλλον ἔξαρθρου πεφύκασιν, ἄλλα πα 
.] - 3  Ψ ” ” , 

αὐτὰ τοῦ κάμνοντος, ἣν ἀγόμοιον ἔῃ τὸ ὑγιὲς τῷ κά- 

μιοντυ. 

. 3 η 3 ” ; . 

[14] Τους ἐχπείµενα και προυχονγτα κεκτηµένους τα 

ἄρθρα κέκληκεν ἐξαρθρονυς ἐν αὐιῷ τῷ κατὰ φύσιν ἔχειν. 

λεν 

Καὶ τοῦτο εἰρήσεται μὲν ὀρθώς, παραξύνεσιν δὲ ἔχει πάνυ 
πολλήν. διὰ τὰ τοιαῦτα καὶ οκ ἀρκέει μοῦνον λόγῳ. εἰ- 
δέναι τὴν τέχνην ταύτην, ἀλλὰ καὶ ὁμιλίῃ ὁμιλέεν.. : 

Οὐχ ἁπλῶς. ἅπασαν ἄγνοιαν ὀνομάδει παρασύνεσιν, 

αλλὰ τὴν παρακειμένην τὲ καὶ τὴν πλησιάζουσαν τῇ γνώσει. 

διδάξει ὃ᾽ αὐτὸς διὰ τῶν ἐφεξῆς, ὅπως ἐξαπατᾶσθαι συµ- 

βαΐνει τοῖς ἐνίοτὲ παραβάλλουσι πὸ ἐφεξῆς τὸ ὑγιὲς τῷ πε- 

πονθύτυ. 

ΧΧΧΙΥ. 

«άῑῑίς επῖπι ππαρις επ/ζαπε, αἰῖς πηϊπις, [εὰ ἔρ[ιμς ἰαδογαι- 

εἰς, απ ἰπέερετ υἰίαιο α Επηίς [ε. 

ο Το ααἶρας αγίῖοι]Ι παἰαταλίος εκ[ίαπε Ρρτοπήπεπίφιο, 

ἐξάρθρους αρρε]]αν]ζ. 

ΧΧΧΥ, 

ΘΦμαε τες γεοἰε φμίάεπι ο[επαίειγ, Οπιπῖπο απίεπι Ἱπαρια 

εἷις ἵπ[οία ε[β. Ὥαε ὧε εαµ/α ποπ [αιῖς εξ γαιῖοπε 

ατίεπι απο [οἴτε, [εἆ Γι επρεγὶγὲ ἱρ[απι ορογ:ει. 

1ηΓο] ἤαπι ἀῑχ]ί παρασύνεσιν, ποια ΟΠΙΠεΠΙ βπηρ]ιο]ίες 
Ἰπίε]]σεπς, [οά εαπι ᾳααθ οοπ]πποία ει αο ρτοχίπια [οἶθι-- 

μας, ΙπάισαβΙί απίεπα 1ρ[ο 1π [εηπεπίῖριας αἱ Πα αί 

Ἰπίετάαπα ἀεορίαπίας, ααὶ Ρχοῦπας επι Ὑἱίαίο Ππίερτιπα 

εοη{εγιηῖ, 
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᾿ΠΙολλοὶ γὰρ ὑπὸ ὀδύνης ἢ ὑπ' ἀλλούις προφάσιος οὖκ ἐδε- 
’ ) ” ” “ 2 ’ Ε] 4 

στεώτων αὐτέοισι τῶν ἄρθρων ὅμως οὐ δύνανται ἐς τὰ 
ὕμοια σχήματα καθιστάναι, ἐς οἷά περ τὸ ὑγιαῖνον σώμα 

ᾗ . , ] ν τ γΑ. - ῃ Δ 
σχηματίζεται. προξυνιέναι δὲ δεῖ οὖν καὶ ἐννοεῖν καὶ τὸ 

τ ” 3 -” 

τοιόνδε σχῆμα χρὴ, ἀτὰρ καὶ ἐν τῇ μασχάλη ἤ κεφαλὴ 
τοῦ βραχίονος φαίνεται ἐγκειμένη, πολλῷ μᾶλλον τοῦ 

ἐκπεπτωκότος ἢ τοῦ ὑγιέο.. τοῦτο δὲ ἄνωθεν κατὼ τὴν 
- 3 ” 

ἐπωμίδα κοῖλον φαίνεται τὸ χωρίον καὶ τὸ τοῦ ἀκρωμίου 
ι.. ’ ..) ῃ νά ς ΄ ο, 5» 3 

ὁστέου ἐξέχον φαίνεται, ἅτὲ ὑποδεδυκότος τοῦ ἄρθρου ἐς 

τὸ κάτω τοῦ χωρίου. 

Λ{ίαν μὲν τήνδε παρασύνεσιν, ὣς αὐτὸς ὠνόμασεν, ἐδί- 
δαξεν ἐν τῷ νῦν λόγῳ περὶ τὰ σχήματα γιγνοµένην, (590) 
ἐνίοτε γὰρ οὐ δύνανταί τινα σχήματα περιτιθέναι τοῖς πε- 
πονθόσι κώλοίθ. οἳ κάμνοντες δὲ οὐ δι ἔκπτωσιν ἄρθρου 
τοῦτο πάσχουσι, ἀλλὰ δι ὀδύνην ἢ σύστασιν μυός. ἐφεξῆς 

δὲ ἑτέραν ἄγνοιαν διδάσκει. 

ΧΧΣΤΙ. 

Π4μ]εῖς επίπι αγιϊομ[ὶ ργαε ἀοΐογε υεὶ αἰία ἂε εαµ/α μὲ ΤΟΠ 

ετεἰἀετίπε, πεφιειηὲ ἔαππει εο Ἰποᾶο Φμο ἵπ [απῖς «οἵ- 

Ῥοτίδιως [ιβιτατί. Ιπιείίεεγε ΙδΙεµΓ ας /οἶγε Πι]ισπιοςᾶί 

λαδίεμπι ΟΡΟΓΙΕΙ, παπι παμἰέο πιαρὶς ἵπ αἰα [επεῖεω «α- 
Ῥμε Πεωππεγὶ ρτοίαρ[ν οµµαπι ε]ι5 θμῖ παϊμταίεγ Ἰαδεέ; 

αἆ Ἰαεο ἴοεις ομὶ α [μρετίογὶ ρατὶε [μρεγ οοποπαῖ[] γατα 

ε[ξ εαυµ5 αρρατεῖ, Ίεια ἰαίμπα εξ /Γεαριίαγμτα [ιωπεπαµπα, 

οµα εμπι ]αρμίο οοπαπεεμτν εκ[ίατε υἰάειμτ, φμιτ 

αγεἰομίµς ἰπ[εγίογὶ ἴοοο τεερίαιι. 

Ἱπ[οῖῆαπι «παπι 1ρ[ε παρασέίνεσιν ἀῑκΙί πππο Ἠπαπι 

Ροπῖξ, απαε ἵπ Πριγαπάο αοοϊἀ[τ. Ππἰετάαπα επῖπα περαειπὲ 

αΠεοῖα ΠπιεπιΏγα α]ίᾳαο πιοάο Πσαγατϊῖ5 (ααπινῖ Ἰοο Δερτῖς 

ΠΟΠ αοοϊἆαί, ῬΡτορίετεα αποά αγίου] εταρετ!, Γεὰ νε] 

ἀο]ογα νε] ππι[οι]ογαΠα ΙΠΙΕεΠΠΟΠΕΘ. Ὠείποερ 1π[ο]ῖαπι 

αἰίεχαπα Γαβ]εοῖ. 

λα ας 
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ΠΠαραξύνεσιν μὲν καὶ ἔν τούτῳ ἔχει τινὰ, ἀλλ ὕστερον περὶ 
αὐτοῦ γεγράψεται, ἄξιον }ὼρ γραφῆς ἐστο. 

Τὸ κατὰ τὴν ἐπωμίδα κοῖλον φαίνεσθαι τὸ χωρίον, 
ἔχειν τινὰ διαµαρτίαν φησὶν, ἣν ὕστερον ἐρεῖν ἐπαγγέλλεται. 
γἰγνεταυ γὰρ ἐνίοτε τοῦτο διασπασθείσης τῆς κλειδὸς ἀπὸ 

τῆς ὠμοπλάτης. 

΄ 

λ. 

Τοῦτο δὲ τοῦ ἐκπεπτωκότος ὃὁ ἀγκὼν Φαίνεται ἀφεστεως 
μᾶλλον ἀπὺ τῶν πλευρέων 3 τοῦ ἑτέρου. εἰ µέντου τις 
προσαναγκάδου, προσάγεταυ μὲν, ἐπιπόνως δέ, 

[912] ἨΤοῦτο σημεῖον ἔχει παρακείμενὸν σφάλμα καὶ 
εἰ ἔτυ ὁ κατὰ τὴν µασχάλην ἀγκὼν ὑποπιπτούσης ἐνταῦθα 

τοῖς ἁπτομένοις τῆς κεφαλῆς τοῦ βραχίονος, ὃν ἣν οὐδὲ 

προσάγειν δύναταυ ταῖς πλευραῖς τὴν χεῖρα χωρὶς ὀδύνης 
μεγάλης. ς 

ΧΧΧΥΙ. ! 

Ίπ φιιο εἰίαπι αοοῖᾶτε 1π[ειία, ὧε οµα ἴπ [ευμεπῖδις αρε- 

πι; ἐ[ξ επῖπι ππεπποταίµ ἀίρπα. 

Ιπ 9ο αᾳιιοᾷ Ίοοις ααἱ Ἰαπιοτί οοπιπηϊ[μταο [αρ]εοίαβ 
ε[ι οανας οοπ[ρΙοϊίατς, απεπάαπα Ιποῖάετα εΓτοτεπα αἲί, (επι 

ἵπ [εηαεπῖρας {ο ἀῑοίαταπι ρο]]Ιοείαν, [ά ααίεπι Ἱπίεγάσπα 

ενεπῖτ, υῬί Ἱαρυ]ααι α Ἰαΐο [οαρι]αταπι ο[α ἀἰάποϊίας, 

ΧΧΧΥΠΙ. 

ῬΡατιῖπι εἰῖαπι α Ίαίεγε ομύτεί επειεπεῖα Τεοεᾶετε ππαρὶς ρἳ- 
ἀείμν αὖ εο Ίωππεγο, οαμῖ Ρργοίαρ[ις ε[ῖ, οµαπι αὖ αἰιετος 

[ φιῖς ἵαππεπ εοβαὲ, αζάμειμν ο μίάεπι, [εὰ οιιπα ἀοίοτε. ᾿ 

ΤπαΙοῖαπα 4ποφπο Ἠοο {α]]αα εΠ, πΙΠ [18 αἶα Ἱναππετὶ 

οαραῖ οοπῖηραί, αιοά ἵπ εαπι γεπ]ΐς ἆπο Πί αἱ Ῥγασμίαπι 

αἀἁμοὶ αἆ Ἰαΐιπς πα ἆο]ογο ποπ Ῥο[ί. 
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λθ. 
” ΜΕ ρτ Ν το Δ Δ τ 5 , Τοῦτο δὲ ἆραι ἄνω τὴν χεῖρα παρὼ τὸ οὓς ἐκτἐταμένου 
τοῦ ἀγκῶνος οὐ µάλα δίναται, ὥσπερ τὴν ὑγιέα οὐδὲ 

παράγειν ἔνθα καὶ ἔνθα ὁμοίως. τά τὲ οὖν σημήϊα ταῦτά 
ἐστιν ὤμου ἐκπεπτωκότος αἵ τὲ ἐμβολαὶ }εγραμμέναι αἵ 

τὲ ἐητρεῖαι αὗταυ. 

Τοῦτο τὸ σημεῖον ὃ μικρὸν ἔμπροσθεν ἔφη παρασύνὲ- 
” -” 4 ΐε ςς αά 3 [ή 3 [ή -, . 3 . 

σιν ἔχειν. δῆλον δὲ ἐξ ὧν ἐπηνεγκὲν εἰπων  πολλοὶ γαρ 

ὑπὸ ὀδύνης ἢ καὶ ὑπὸ αλλοίης προφάσιος οὐη ἐξεστεώτων 

αὐτέοισι τῶν ἄρθρων, ὅμως οὐ δύνανται εἰς τὰ ὅμοια σχή- 

µατα καθιστάναε, εἰς οἶάπερ τὸ ὑγιαῖνον σῶμα σχηµατίδε- 
ται. εἰσενεγκεῖν τὰς χεῖρας πρὸς τὰς πλευρως, ὡς εἴρηκεν, 
ἑτοίμως τις δύναται, βέβαιον γνώρισμά ἐστι τοῦ κατὰ φὺύ- 
σιν ἔχειν τὸ ἄρθρον. ἐὰν δὲ ἐμποδίζηταυ κατά τι, δυνατόν 
ἐστι ὃν ὀδύνην  σύντασιν μυῶν τοῦτο γίγνεσθαι. 

ΧΧΧΙΧ. 

4άᾶδε φιιοᾷ εμδίτο επἰεη[ο ὑγασβίμπι Ίμπια ε]μτάεπι ρατιῖς 

αμγεπα ποπ να ροττὶςι ροῖε[, φιεππαάπιοάμτα εἰ ἴπιε- 

δτµτα, πεφιµε ἰπ ἰαιεγα [πιλιετ. Ίαεο ἴίαφμε ἰπαϊεία 

[μπε Πμππετὶ εαρὶες καεί; τΤε[Πιεπάί 9εγο πποᾶὶ Πῖ, 

ομῖ [ετίρεί [πε εξ ειμγαείοπες εαεᾶεπα. 

Ἠοο 4ποφπε Πρηππι εχ 1] ε[ ἵπ απίβας ε[[ο 1Π[οῖ- 

Ώππι Ῥγορο[α1Ε, φποὰ ενἰάεπεί{Πππαπα ο οκ Ἰῖφ 4παο ΡΓο- 

ἀῑάῑί απαπι Ππουῖξ: ποὈ]1ς επΊπα αγ Ῥταο ἀο]οτε γεΙ 

θα 4ε οαυία, πί ποπ εχο]ἀετῖπῖ, πεφπειηῖ εο πιοᾷο 41109 

1π [απῖς οοτροτῖβις βρατασῖ. 9ὰ ας, αἱ 1ρ[ε αἲῑ, Ρτοπιρίο 

Ῥτασμίππι Ῥο[Πί αἆ Ἰαίοτα Ροττίσετε, 1ά οετίμπα 1πάΙοῖαπι 

εβ, απβοπ]άπι παίπγα {ον Ίαθογε; αποά{[ α[αα οκ Ρατίο 

Ῥτο]ηρεαίας, Ῥοίεβ Ίη]ας τεῖ σαυία εί[ε ἄο]οι γε] πιπ[οιι-- 

Ίοτιπι 1ΠἴεΠΠο. 
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μ. 

᾿Επάξιον δὲ τὸ µάθηµα, ὡς χρὴ ἐητρεύειν τοὺς πυκνὼ ἐκπί- 
πτοντας ὤμους. πολλοὶ μὲν γὰρ ἤδη ἀγωνίης ἐκωλύθησαν 

διὰ ταύτην τὴν ξυμφορὼν τἄλλα πάντα ἀξιόχρεοι ὄντες, 
πολλοὶ δὲ ἓν πολεμικοῖσιν ἀχρήϊοι ἐγένοντο καὶ διεφθά- 
ϱήσαν διὰὼ ταύτην τὴν ξυμφορὰν ἅμα τε ἐπάξιον καὶ διὰ 

τοῦτο ὅτι µηδένα οἶδα ὀρθῶς ἐητρεύοντα, ἄλλὼ τοὺς μὲν 
μηδὲν ἐγχειρέοντας, τοὺς δὲ ταναντία τοῦ ξυμφέροντος 

σρονέοντάς τὸ καὶ ποιέοντας. συχνοὶ γὰρ ἤδη ἐητροὶ 

ἔκαυσαν ὤμους ἐκπίπτοντας κατά τὲ τὴν ἐπωμίδα κατά 

τὰ τὸ ἐμπροσῦεν, ᾗ ἤ κεφαλὴ τοῦ βραχίονος ἐξογκέει, κατά 
τὲ τὸ ὄπισθεν ὀλίγον τῆς ἐπωμίδος, αὗται οὖν αἱ καύ- 

σιὲς, εἰ μὲν εἰς τὸ ἄνω ἐξέπιπτεν ὁ βραχίων ἢ ἐς τοῦμ- 

προσθεν ἢ ἐς ποὔπισθεν ὀρθῶς ἂν ἔκαιον. νῦν δὲ δὴ 

ὅτε ἐς τὸ κάτω ἐκπίπτει, ἐμβάλλουσιν αὗταυ αἱ καύσιες 
μᾶλλον ἢ κωλύουσιν. ἀποκλείουσε γὰρ τῆς ἄνω εὐρυχωρίης 

τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονο. χρὴ δὲ ὧδε καίειν ταῦτα 

ΧΙ. 

ᾖΗακίππα αμίεπα απἰπιαάνεγ[ίοπε ἀϊσπιπα. ργαεεερεισα ε[, 

αμα ΤΩΙΙΟΠΕ ϱΜΤΩΥΕ εοΣ εοπυεπἰαϊ, ομῖδως [αερε Πμππεγὶ 

οαρμῖ εἰαδίεωτ, οι παμ[εὶ οὗ οαἰαπηίιαξεπι Ίναπο Φμµαπη- 

9ιιαπι αἰίοφμῖπ ἰάοπεὶ εεγίαγε ρτο]ιδεαπεατς πιεί εἴίατα 

εα ἆε εαµ/α τεάἁιεί ἰπιμείες αἆ δεἰίμπα ασ ρετίετίπι. Ο6 

τὰ εείαπι απἰπιαάνετ[ιοπε ἀϊσπιπα ε[, φμοά πεπαίπεπα πο- 

φεγὺιὲ φμῖ γεειε οµτατεῖ, /εὰ αἰίου φμίάεπι ππαιµς ]ιοπαϊπὶ 

πο ἴπ]ίοεγε, αἰίοι εοπιγαγἰµπα εἰ θμοᾶ επγμεᾶϊτει εποο- 

Βἰκατε ππο]ἰγίφιε. «4άιμ[]εγιπὲ Ίαπι εοπαρἰµγες ππεάϊεϊν 

μδί Αμηπετὶ αγεομ]μς επεἰἀεγει, εμπι ἰοεμπα αμὶ α [μμε- 

γΙογὶ ρατίε οοτηπαϊ[]µγαε ε[ᾗ εἰ εµιη ομὶ α ργίοτ μα 
Ῥτοπιουει ᾖιπιετὶ εαρμὲ, εἰ α ρο[ἑετιοτὶ ρατίε ραμίο ἵπ- 

Τγα [ωρετίογεπι [εάεπα εοπιπαϊ[]ωγαε. ΌὮγο[εοίο Ἰεμ]μαπποαὶ 

μ[ίοες εοπππιοᾶαε Γμῖ[γεπε, [ Πωππεγὶ εαρµῖ ἵπ [μρετῖο- 

γεπα, ΡΤίΟΤΥεπΙι αμῖ ρο[ἑεγίογεπι ρατίεπι φεπί[]ει. Ίνωπο 

οµµπι ἵπ ἴπεγίογεπι εγωπηραε, επρεἰἰωπὲ ππαρβῖς φμαπὰ 

οο]ίδειε; επεἰμάωπε είπα Ιμππεγὶ εαρµὲ α [μαιῖο [μγε- 
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Ε. 0ματε, ΧΠ. [115. 813. ] 3 ζά. Β2Γ. γ. (590.) 

ἀπολαβόντα 1οἶσι δαπτύλοισε κατὰ τὴν µασχάλην τὸ δέρµα 
υὰφελκύσαι κατ αιτὴν τὴν ἴξιν μάλιστα, καθ᾽ ἣν ἡ κεφαλὴ 
τοῦ βραχίονος ἐκτείπτεδ. 

} 5 ; ” ῃ η] . ΄ 3 ω - 3 

Καὶ ἓν τουτῷ τῷ λὀγῳ τα πλειστά ἐστι σαφη, ὧν οὗ 
3 ’ 

μνημονείσοµεν, πλὴν ἐν οἷς ασάφειά τις περιέχέταν. 

’ μα. 
[519] "Έπειτα δὲ οὕτως ἀφειλκυσμένον τὸ δέρµα διακαῦ- 

σαι ἐς τὸ πέρην. 

ι « -” η ” - - ρ / 

Αξιοῖ μηδὲν ἄκαυστον καταλιπεῖν τοῦ ἀνατειγομένου 

δέρματος. ἀλλὰ διεκβάλλειν τὸ διάπυρον σιδἠήοιον ἐκ τῶν ϱΗ ς) 7ρ 

δεξιῶν ἐπὶ τὰ ἀρισεερὰ µέρη τῆς µασχαλης καὶ ἐξ ἐκείνων ϱ |, 5 µασχα/ 

ἐπὶ τῷ δεξιά. 

Ττογὶ. δίο αμίεπι αἆιγεγε Ίιος εοπυεπῖε, ομεῖ [ιδ αἶα 

Ῥτειιεπάεπάα ἀἄιριεῖς ε[ἰν αἴφιε αειγα]επάα ε τεβίοπε 

μοτϊ[παµπι εἶμς ραγεῖς, ἴπ ο μαπι μππεγὶ εαρµὲ εἰαδίιγ 

1ή Ίναο εἰἶαπι οταίΙοηπε Ῥ]ετα(με Ῥ]απα Γαπὲ, 4πατε ἃ 

πιε Ῥταειειπιεπίττς, η { ᾳπα νἰἀεαπίας οΡ/{ουται 
. 

ΜΕ 

Τιπι ομίε [ία αἰῑγασία τία αἀπιουεπάιμτπ οα11άετις [Γεηγαππεηι-- 

ἔμπα ε[ξ, μὲ ἰγα]ιεῖαξιιΓν 

Ππιρεταί αἱ εκ οπίο εχἰοπία η]]]] τε]ππαίας απο ποη 

υγαίαν, {[εά εαπάσοπς {Πεγγαπιοπίαπα ἰτα]οιαίαν α ἀεχίτα 

Ρατίε αἶαο {π Πήγα, αἰηιε αὓ πο αἆ ἀεχίχαπι, 
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μβ. 
Σιδηρίοισι χρὴ τὰ τοιαῦτα καΐειν μὴ παχέσι, μηδὲ λίην 

φαλακροῖσιν, ἄλλὼ προµήκεσι. ταχυπορώτερα }ὼρ καὶ 
τῇ χειρὶ ἐπερείδειν. 

Φαλακρὰ κέκληκε τὰ περιφέρειαν ἔχοντα κατὰ τὸ πὲ- 
ϱας, οἷον οἱ κατὰ τὰς µασχάλας ἔχουσι πυρίνες του τὰ 

διαπύρινα καλούμενα καὶ αἱ σπαθοµίλαι. προμήκη δὲ τὸ 
τούτοις ἐναντίως διακείµενα προσηγὀρευσξεν, ὧν οὐκ ἔστυ πὲ- 
ριφερὲς τὸ πέρας, ἀλλ ὀξύτερόν περ ἐμπλήθωμα παραπλή- 
σιόν πως τοῖς εἰς τὼς παρακεντήσεις ἐπιτηδείοις ὀργάνοις, 

΄ μγ. 
. , , « ο ’ υ] Π 

«Χρη δὲ διαφανέσι καΐειν ὡς ὅτι ταχιστα πὲραιωῦη κατὰ 

δύναμιν, τὼ γὰρ παχέα βραδέως πὲραιούὐμένα πλατυτέρας 
” ” Ἀ κ 2” 

τὰς ἐκπτωσιας τῶν ἐσχαρών ποιέεται καὶ κίνδυνος ἂν εἴη 

ξυρῥαγῆναι τὼς ὠτειλὰς, καὶ κάκιον μὲν οὐδὲν ἂν εἴη, αἴ- 
’ 3 

σχιον δὲ καὶ ἀντεχνότερον. ὅταν δὲ διωκαύσης ἐς τὸ 

. ΧΙΠ. Γ 

Γεγταπιεπεῖς αμίεπι αἄμγεγε οροτὲεὲ ποπ οτα[[ῇ πεφµε πἰ- 
ππίμπα γουµᾶἰς, [εά οὐϊοπρίς; οεἰσγίμς επίπα Ἱπαπιε ἵπι- 

Ῥιί[α εγα]ἱοϊμωπέωγ. 

Εειταππεπία εχἰγεπἰαίε τοίηπᾶα αρρε]]ανίί φαλακρα, 
ου]αδπιοάί Γαπί οαρ]μ]αία Ί]]α, οααἴραφ αἆ αἷας υἱαπίας, 

πυρίνες γε] διαπύρινα πηαποπραπίασ, αἴφιο ἀῑεπι [ραίμας 

οαρϊἰα]αίαθ, Όυιαε νετο Ἠῖ6 οοπἰχαγία οβίοηρα ΓαΠί, προ- 

μήκη ἀῑσΙί, ᾳποχαπι οχἰτει]ίαν ποπ ε[ὶ τοἰαπάα, Γεά αοαία, 

11116 αἰἴαμο πποάο Ππα]]δ, Ύϱαθ αἆ Ρρετ[οταπάμπι 40οοΠΙ- 

πΙοάαΠ{Σ. 
- ΄ 

ΧΙΠΠ. 

δίπέφιε οαπἀεπεία μὲ Ιγα]ἱοὶ ο μαπι οεἰεγγίπε ρο[ῇπε, 9 µαε- 

ο πφιε επἰπι ῥρίεια [μη ἰαγαίμς ἐγαεϊμπίιμγ εἰ εγµ[ίαε 

ἴπᾶε ἰαιίογες γε[οζυιέμ Ρεγίομίμγπφιο ε[ πε µίεεγα 

αὐγμπιραπίμγ, φμοᾶ εἰ πιο αεεγίι ε[]εε, εμτρίμς 

ἴαπιεπ αἴφμο εἈρετς μαγιῖς ρεπίεις Ἱαδεγείιμγ. Ὀδί εΥβο 
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πέρην των μὲν πλείσεων, ἑκανῶς ἂν ἔχου ἐν τῷ κάτω μέρει 

τὰς ἐσχάρας ταύτας μόνας θεῖναυ. 

᾿Εκπεπυρῶσθαι βούλεται τὰ κατὰ τὴν µασχάλην σιδή- 

ϱια, τὼ γὰρ Ἱκανῶς διάπυρα διαφανῆ κέκληκεν. 

μὸ. 

εἴζν δὲ μὴ κίνδυνος φαἰνῆηται εἴναυ ξυῤῥαγῆναι τὰς ὠτειλὰς, 

ἀλλὼ πολὺ τὸ διὰ µέσου εἴη, ὑπάλέιπτρον χρὴ λεπτὸν 

διέρσαι διὰ τῶν κατηγµάτων, ἔτι ἀναλέλαμμένου τοῦ δέρ-- 

µατος οὐ γὰρ ἂν ἄλλως δύναιο διέρσαι. ἐπὴν δὲ διέρ- 

σης, ἀφεῖναι τὸ δέρµα, ἔπειτα (691) μεσηγὺ τῶν ἰσχα- 

ϱών ἄλλην ἐσχάρην ἐμβάλλειν λεπιτῷ αιδηρίῳ καὶ διακαῦ-- 

σαν» ἄχρις ἂν τῷ ἁπάλήμερς ἐγκύρση. ὀὁκόσον δέ το 

χρὴ τὸ δέρµα τὸ απὸ τῆς μασχάλης ἀπολαμβάνειν, τοῖσι 

δὲ χρὴ τεκµαίρεσθαι, ἀδένες ὕπεισιν ὑπὸ τῇ μασχάλη, 

πολλαχῆ δὲ καὶ ἄλλη τοῦ σώματος. 

εαπᾶεις Γεγγαπιεπέμπα ἐγα]εεετῖς, Ἰετε αδιπᾶε ετἰε ἵπ 

ἐπ[εγίοτί ρατιε ἀμππζαμαι αἆν[[ι[]ε. : 

(θαπάεπα ε[[ο νο]αῖῖ Γεγγαπιεπία Ύπαε αἆ αἶαπι αᾱ- 

ππογεπίως, αιοᾷ οκργε[ῇε νοοαρη]ο διαφανῆ. 

ΧΙΙΥ. 

4.’ [ πι]ἶμπα ἴπβατε μετίεμίωπα φἰάειμγν πε πἶοεγα αὗτιπ-- 

Ραπίμτ, /εά πιαβ ΤΙΝ /Ρ αείμτα ἴπ ππεάιο πε γμτ γε[ίπι-- 

φιιαίμτ» ἴπ[έγμπιεπεμπα 010 αἆ 1πεπάιμπι μπι, Τεπμθ 

ιγα]τεἰεπάμπα ε[ὶ αὖ 1ωια μ[ἐἱοπῖ ρατιε αά αἴτεταπε, ομις 

αἆλμιο επἰεπίας ΠΟΠ εΠΙΤΙ Ρο[[ει αἰτιεγ ἓγα]ῖοῖ. Θμο /αείο 

γεπιἰεεεπάα ειεὶς ε[ξ, Ρο[ίεα ἴπίεγ μέγατπφµε ρίαβαπι αἰῖα 

ππεᾶία [αοίεπάα εἰ, αἀπιοίο εεπιμῖ Γεγχαπιεπίο οαπάεπεῖν 

ἄοπεο αἆ ρτίµς ἀεπαί[]ωῦα ἵπ[ἐγωππεπέμήα μεγείπέαε. Όμα- 

ΤεπµΣ φετο )τε]ειάετε ομίεπα /μδ αἶα εοπνεπία, Πῖπεα 

σοπ]ίοεγε ροιετῖς, φμοά βἰαπᾶάμίαε [μὸ αἰα [αε Γωπε, 

αἴφμε ἰπ πηιε]εἰς αἷῑίς οοτροτίς ρατιῖὂης, 
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[514]  «ὁτειλὰς βἔκλην τὸ ἕλκη παρτελησίωφ τῷ 

ποιητῇ περὶ τοῦ προσφάτου τραύματος εἰπόντι" 

ὕφρα οἱ αἶμ' ἔτι δερμὸν ἀνήνοῦεν ἐξ ὠτειλῆς. 

᾽Ρὼν οὖν, ὡς εἶπεν, ἀνατείνας τὸ δέρµα διακαύσης ἐγκάραιον 
ἐκ δεξιῶν εἰς αριστερὼ διερείσας τὸ σίδηρον, ἑτέραν ἐπὶ 

ταύτῃ δευτέραν καῆσιν αξιοῖ σε ποιήσασθαι, καθέντα τὸ 

διώάπυρὀν σίδηρον, οὐκέτι ἐγκάρσιον ἐκ τοῦ Δατέρου µέρους 
ἐπὶ Όάτερον, αλλ οἷον εἰς τὸ βάθος ἄντιχρυς ἕως. χρὴ δὲ 
δῆλον ὅτυ τὸ μεταξὺ τῶν προτέρων τραυμάτων ἀξιόλογον 
γίνεσθαι" μικροῦ γὰρ ὄνιος αὐτοῦ κίνδυνος ξυρῥαγῆναυ τὰς 

ἑλκώσεις καὶ γενέσθαι μεγάλην μίαν, ὑφ ἧς οὐδὲν μὲν ἀἄπο- 

βήσεται χεῖρον, οἵ γε καἰόµεν ἕνεκα τοῦ ξηρᾶναί τὲ καὶ σφίγ- 

ξαυ µέρος" οὐ μὴν ἀναγκαῖόν ἐστιν οὐλὴν μεγάλην ἐργα- 
σάµενον αἴσχιον ἀποδεῖξαι τὸ χωρίον, ἐν ᾧ ἐπὶ σμικραῖς 

τρήσεσι τὴν ἴσην ὠφέλειάν ἐστι ποιήσασθαι. 

Ὀ]εετα νοσανιἰ ωτειλὰς, απεπιαζπιοάαπι οεἳ Ρουία αϊ 

4ᾳ τεοεμ!ῖ νι]πετο παπί: 

ὄφρα οἱ αἷμ' ἔτι Φερμὸν ἀνήνοθεν ἐξ ὠτειλῆς. 

μα εχἰτεπιαπα ουίεπη, αἲ αἲξ, ἱταπδγετί[απι Γογγαπιοπίο Ίτα- 

]εεεγῖς α ἀεχίτα ἵπ βµ[ίταπα, Ῥγαεοῖριί πὶ Πἴεγαπα 4 αγαφ 

4οπι][]ο οαπάσεπΙΙ ΓεγγαπιοΠίο ἨοἨΠ αρ] Ἱταηδνεχίο αἲ 

ππα Ρατίο αἆ αἰἴεταπα, [εὰ ῥτον/ας ἵπ αἰίπάίπεη, Όρου- 

τε απίεπι 1πίετ αἱγαπ](αε Ῥ]ασαπι απαΠ σαπάεηφ ΓΕΓΤάΠΙΕΠ-- 

{άπι {εοῖΙί ποπ εχῖραππι ΓραΙππα ΙΠΤΕΥ]ΙΟΕΓΕΣ ΠθΙπ(αε πρ 

εχίσααπα Πῖ, Ῥεγίοπ]απι ε[ῖ πο ποσα αργαπιραπίαν αἴφιο 

μπα Ίποσδπα εχι]οεγα[]ο Παί; απαπποῦγοπι εἰ ΠΠ]. ἀείετμις 

ασοϊἀαί, Παπϊάεπι αἀατίπιας, πἲ Ῥατίεια εχῃοσειπς αἴηιο 

α.[ιγΙηραπη5, ΠΟΠ ἴαπΙΕΠ Ἠθοεί[ζε εβ ππασπα Ἱπάπεία οἶσα- 

εγῖορ Ἰοοσπι ἀε[οτπιεπα τεάάετα, 4 παπι Ῥος εχῖραα [ογαπηῖηα 

1ϊοεαί αεᾳαθ [4ος µΓΓ6Υ6. 
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μὲ. 

᾽4λλὼ ἐν ἅἄλλῳ λόγω περὶ αδένων οὐλομελίης γεγράψεταυ, 
"ὅτι τὲ εἰσι καὶ οἷα ἐν οἵοισυ σηκιαίνουσἑ τὲ καὶ δύναν- 

ται. τοὺς μὲν οὖν ἀδένας οὐ χ0ὴ προσεπιλαμβάνειν, οὐδ’ 
ὅσα ἐσωιέρω τών ἀδένων, μέγας γὰρ ὁ κίνδυνος. 

.) 5 ΄ ’ ” ” 3 ! , 3 

Την ὀλόκληρον φισιν τῆς τῶν αδένων φύσεως οὐλομε- 

λίην εἴρηκεν, ἢἣν ἑτέρωθι διδάσκειν ἐπηγγείλατο, οὐ μὴν 
διασώξεταἰ γε τοιοῦτον βιβλίον "Ιπποκράτους περὶ ἀδένων 

οὐλομελίης. ἀλλά τις τῶν γεωτέρων “/πποκρατέίων ἔγραψα 
.] η 3 ΄ « /΄ 3 3 ’ 3 

μικρὀν βιβλίδιον ἐπιγραψας απποαρατους περὶ αδένων ουὐ- 

λομελίης, ὃ καὶ τῇ λέξει καὶ τῇ διανοίᾳ λείπεται πάµπολυ 

τῶν γνησίων “Ιπποκράτους συγ)ραμµότων, οὐ μὴν οὐδὲ ἐμι- 
νημὀνευσέ τις περὶ αὐιοῦ τῶν ἔμπροσθεν ἰατρῶν, ἀλλ οὐδ' 

οἳ τοὺς πίνακας ποιήσαντὲες ἴσασι τὸ βιβλίον. 

ΧΙΥ. 

δεᾶ αἰδὶί ρἰαπάμίαγμπι ππίυεγ[απι Ππαξιγατα Ῥευ[εφμεπιτ, 

ομιά [πε οιιάφµο εἰ ἵπ ομῖδις ἰπαάίσεπὲ αμ ρο[[μιε. 

6Ιαπάμίας ἴἴαφμε ΡΤΕΠΕΠάΕΤε πο εοπφεπῖε πεο φμαεομή-- 

οµε βἰαπάμ[ίς ἐπιεγίογα [μπὲ, τ [1ᾳμίάεπι ναἰᾶε ρεγῖει- 
ἷο[ιμτα ε[ῖ. 

Ιαπάα]αταπι απ]νεγίαπι παϊαγααι αρρε]]αν]έ οὐλομελίην, 

4 πω Ρο] 1οῖῖας εΠ αλδὶ ἆοοετθ; ἨοἨ ΙαπΙΕΠπ εχ[αί ο 

Ίϊρει ἨΗάρροογα!ῖς ἆε ππἰνετία ρἰαπάπίαταπα παϊητα. δες 

απϊάαπι εκ πιεᾷιοῖς ]ηπΙογίρας οπῖ Ηιρροουγαίεπα Γεηααπίας 

ῥαΐναπα Ἠρε]]απι οοπ{εοΙί, πετ 1π[οπΙρβΙ Ηἱρροοταϊῖς 49 

ππίγεγ[α σ]απάπ]αγαπα Παίυτα, Ου απ Ἰοᾳα.Ηοπῖρας 

Ύµοπι Γεηίεπ] Ίοησε Γαρεταίαχ α δεγπιαπῖς Ηρχ] Ηιρρο- 

ογαἰῖδ, αὖἆάε αποά πεφμε π]]ὴς νείεγαπι πεάΙοοταπι ε]αβ 

Ἠρηι ππεπαλπΙξ, πεαπο αἲ 15 απ ἀπάίοεπι [οπρ[εταπί οοἵ-- 

ΤΠΕΠΙΟΤΑΙΏΓ. 
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ματ. 

Τοῖσι γὰρ ἐπικαιροτάτοισυ τύνοισε γειτονεύονται. ὕσον δὲ 

ἐξωτέρω τῶν αδένων ἐπὶ πλεῖστον ἀπολαμβάνειν, ἀσινέα 
γάρ. γινώσκειν δὲ χρὴ ὅτι εἰ μὲν ἰσχυρῶς τὸν βρα- 

χίονα ἀνατείνοις, οὐ ὀυνήση τοῦ δέρματος ἀπολαβεῖν οὐ-- 

δὲν τοῦ ὑπὸ τῇ μασχάλη, ὅ τυ καὶ ἄξιον λόγου κατατεῖναι. 

πω - 9 ” [ μ ” ςλ ι] ή 3 ΄ 

ποκεῖσθαυ τῷ ὑπὸ τῇ μασχάλη φησὶ τόνους ἐπικαί- 
ε͵ 2 /’ Δ νά ” ” 

ρους οὕτως ὀνομάζων τὰ νεῦρα. «έλοίως οὖν ἔνιοι τῶν 

νἑωτέρων ἰατρῶν οἴονται τόνους τούτους ἐκεῖνα τὰ νεῦρα 
µόνον προσαγορεύειν νῦν ὅσα κατὰ τὴν συξυγίαν ἐξ ἔγκε- 

/ [ Ε] Δ λ Δ , » 3 » 
φάλου πέφυκεν, ἐπειδῆ κατα το βιβλίον τῶν ἐπιδημιῶν ἔφη" 

δύο δὲ τόνου ἂπ᾿ ἐγκεφάλου παρὰ τὸ ὀστέον τοῦ μεγάλου μὲ} 
’ , . κ." .) ” .”ν ιο 

σπονδύλου καὶ τὰ τούτων ἐφεξῆς. τὰ γαρ ἐπὶ χεῖρας φερὀ-- 

µενα πρὺς ἁπάντων ὁμολογεῖται τῶν ἀνατομικῶν. ἀπὸ τοῦ 
Δ / 3 ’ 

κατὰ τὸν τράχηλον ἐκφύε- [315] σθαυ νωτιαίου, καθ ἃ 
’ ” ’ . -” 

µέρη πλησιάξει τῷ Όωρακυ καὶ ὡς φαίνεται ταῦτα προσα- 

ΧΙΙΥΙ. 

Βγοαΐπιαε επἶπα [μὲ πετοὶς αμῖ ππαβπαπι υἷπα Ἰαδεπῖ. Ἔα- 
τα βἰαπάμίας μἰμγίπιμπα ργε]επάεπιά μπα ε[ν παπα 1 [ε 

ἰπποσεπίετ. Όμοτιει φεγο [εῖτε φμοά [1φμίάεπι [ογείίετ 

Ζγαελίμπι επιεπάετῖίο, πι φιίοφματαῃ ρεἰίς ρτε]επάεγε 

Ῥοεετὶς έως φµαε [μὸ αἰα αμοά ρτοππρεµτη ε[ αἆ επ- 

Μεπάειιάμπα. . 

Βι)ρ]εοίος εΠε αἲῖ ρἱαπάμ] 1π αἶἷα ΠΕΓΥΟΒ πιᾶρπαπι 

νίπι Ἰαμεπίες, «1ο παπομραν]ί τόνου. Ἠϊάϊου]ε 1ρίίας 

απϊάαπι εκ τεοεπ[οχίρας πηεᾷ]εῖ οεχἰ[ήπιαπίε ΠεΓΥος 1]]ος 

ἀαπιίαχαί αὖ 1ρίο αρρε]]ατὶ τόνους ααἵ οοπ]αραῖ α οετεβτο 

οπωπίασ, οποπίαπι 1π [εομπάο ἆα πιοτρῖς νυ]ρασίρης,, 

οαμμι ἀῑκαί: ἆπο εΠῖπ πειγὶ α ΟΕΓΕΡΤΟ Ἰαχία 05 Π]ασηαε 

νοτίεῦναο εί Ύἱαο [οφυππίας Πεγνο αρρε]]ανίῖ τόνους. 

Νετνὶ οπῖπι ααϊ αἆ Ῥγασ]μία ἱπίεπάαηϊ, αἱ ἵπ οοη{ε[[ο ε[ 

αριά οπως απ ἀποϊάεπάϊ ΄οοτροχῖ ρετ]ίαπι Ἠαρεπί, α 

(ρίπας πιεζπι]]α ἵπ οετνίοῖρας ἀερεπάεπί, ατα Ῥατίε αἆ 
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Ἔά. ΟἨασι, ΧΗΠ. [5151 Εὰ. Βα[. . (501.) 
γορεύων τύνους ἔν τε τῇ νῦν εἰρημένη ῥήσεύ καὶ µετ αὐτὴν 
πάλιν ἐφεξῆς δίο. καὶ κατώτερον δὲ πάλιν ἐν τοῖς περὶ 

τῆς ῥάχεως λόγοις τόνους ὀνομάξευ νεῦρα. 

μᾶ. 

Σιμοῦται }ὰρ ἐν τῇ ἀνατάσει, οὐδ᾽ αὖ τόνους οὐδεμιῇ µη ιά ο. ελ ο: ο ο 
χανῃ δεῖ τιτρωσκειν. οὗτοι γάρ πρόχειροι γίνονται καὶ 

’ Γ ΄ - Π ᾽ ι 

κατατεταμένοι ἓν τούὐτῳ τῷ σχήµατι. εὲ δὲ μικρὸν ἐπά- 
᾿ .] -” 3 

ϱης τὸν βραχίονα, πολὺ μὲν τοῦ δέρματος απολήψη, οἳ 
’ - - ., ΄ - 

δὲ τόνοι, ὧν δεῖ προμηθέεσθαι, εἴσω καὶ πρόσω τοῦ χει- 

ρίσματος γίνονται. 

Καταδαπανᾶσθαί φασι τὸ κατὰ τὴν µασχάλην δέρµα 

διὰ τῆς ἀνατάσέως ὅλης τῆς χειρὸς, ἐπειδὴ χαλαρὸν ἔμπρο- 

{Ἡογασεπα αοοεᾷαῖ. Όπος οοπῇαί αἳ 1Ρρ[οΟ ποπιπαγΙ τόνους 

ἔππι 1Ππ ῬΤοροΠίς γνετρίς, ο ἀείποερς ΕΒϊ56 ἴπ 15 ᾳπαε [αῦ-- 

Ἰοϊαπίαν, ἔππι πίτα τωτ[αδ, υῬὶ 4ε Γρῖπα 45εΠ6 ἨΘΙΥΟ 

αΡρε]]αί τόνους. 

ΧΙΗΥΠ. 

Πμᾶ εἰίαπι ΙβΠΟΥαΥΤΕ ΠΟΠ ομοτίεῖ, ομοᾶ ηδὶί Πμπιεγμτι 
φαΐᾶε ἵπ [ιρετίογεπι ρατίεπι ρυγτεπετίς, πι] ργε]επᾶεγε 

επ οµίε [μὸ αἶα ροϊιετὶς, φμοᾶ επἰεπᾶεγε ορεταε ργειῖµτι 

[ες παπι μδὶ ἴπ [μρετίογεπι γατίεπι ρογτίβαιµτγ, εμεῖς 

οµαε [μὸ αἰα ε[ξ αὐ[ιωπίεμγ. -4ἆ Άαεο πεγυὶ εἰἴαπι πη[ία 

γαβίοπε υἱοίαμαί [πέν Πἱ [ομίάετι ἵπ ε]ωσπιοᾶι Ἰιαδίὲι 

Ῥγοπαϊπεπε αἴφμε επιεπάιπεμτ. ὅδεὰ [ Βμππεγμς αιμα 

επεῖτειµτ, ππιαἰέμπι εμεῖς αρρτε]επᾶί ροϊίετιῖ εἰ πεγυὶ φμος 

6ανυετε οροτιεῖ 1πίγο πιαβὶς Υεοεᾷεπὲ ἰοπβίιωφιε αδεγιὲ 

αὖ εο οιμοᾶ αρργε]ιεπάἰέμη. 

ΑΡ[απϊ 1π αἷα οπίεπη αἲξ, αδῖ {οίππι Ῥτασβίηπα Γατ[απι 

Ρουραίασ; απἰε Πηπίάεπι Ίαχα εγαῖ, τα τί Γαρετε[ε νἰάε- 



380 Γ44ΗΝΟΙ ΕΙΣ Τὸ ΕΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 
Εὰά. Οµασίι, ΧΠ. Γὅ15.] Εὰ. Βαῇβ, Ὁ, (59ί.) 

Ύ! ς π ο. ΄ ” 

σθεν ὂν, ὡς περιττὸν. εἶναι δοκεῖν, ἓν τούτῳ τῷ σχήµατυ 

περιγίνεται τοῖς ὑποκειμένοις, ὥστε τὸ περιττεύειν πρὀτε-- 
/ 3 / η Δ - ” -” 3 

ϱον φανταξὀμένον απολλυσθαί τὲ καὶ οἷον ἐκδαπανᾶσθαι κατα 
αν μίρ ” /’ ν 

τὴν ἀγάτασιν τῆς χειρός. 

μη. 
τ ν΄ τ 9 ; ω ’ 3 η 4 , 
40 οὖν οὐκ ἐν πάση τῇ τέχνη περὶ παντὸς χρὴ ποιέεσθαυ 

τὰ δίκαια σχήματα ἐξευρίσκειν ἐφ ἑκαστοισι; 

Τὰ κατὰ δύναμιν ἴσα, τουτέστιν ἐν οἷς φυλάττεται τὸ 
κατὼ τὴν ἀξίαν τε καὶ οἰκεῖον ἑκάστῳ πράγµατυ. κνυνὶ γοῦν 
ἐστι τὸ μὲν προκείµενον πράγμα καῖσις τοῦ κατὰ τὴν µα- 
σχάλην δέρματος, ἣν χρὴ ποιήσασθαι, βραχίονα σχηµατί- 

ἕοντα προσηκόντως. εὲ μὲν οὖν εἰς τοσοῦτον εἴη καθήµε- 
νος, ὡς ψαύειν τῶν πλευρῶν, εἴη παντάπασιν ὀλίγον ἐξηρ-- 

µένοςν οὐδὲ θεάσασθαυ τὸ βάθος τῆς µασχάλης οἷόν τε, 

μὴ τὶ γε τοῖς δακτύλοις ἀνατεῖναυ τὸ δέρµα καὶ διακαῦσαι, 

µέχρι πλεῖστόν τε ἐπαρθέντος τοῦ βραχίονος, οὐδὲν ὅ τι καὶ 

χεϊηγ. Ῥτασμῖο απἴεπι Πο Πσιταίο οχἰεπά[ίαγ οἶτοα Ρατί68 

ᾳπας οοπίερῖξ, αία πῖ οφποᾶ Ρτῖας Γαρεγε[[ε νιἀεῦαίασς Ρει- 

εαί εἰ αιια[ αρ[απιαίας, αααπι Ῥτασλίπαι [αχ[απι ρογηρίίας, 

ΧΙΥΠΙ. 

«4 ποηµπε ιν μπϊνετ[α ατίο ἵπ ρτίπας ἆαπᾶα ορετα ε[, μὲ 
4μο ῥαεῖο [ιπβιία ]μίε ριγεπµΥ πυεπίαπιις ἃ 

Ππ[ο Ιπ[ε]]οκῖί απα[Π αοφια[ίοει. Ἠοο αμίεπι Πί αδί 
Γεγναίιγ αιιοά απ]οπίᾳαο τεῖ οοπγεπῖί οἱ Ῥχοργίαπι ε{ι, 14 

ησπο ἆ6 αἴῑσο ασιίασ [1ο ου15 1 αἷα εβ, 4 απι αἀπιογεγθ 

οροσίεί άπιεγο οοπνεπῖεπίεγ Πραγαίο; παπα { Πα ἀεπιίία- 

ἵατ αἱ Ἰαΐμς αἰλοραί, Πἰπαῖς Ῥασ]απι εχοϊαδΙίασ, πεφιθ 

Ροίοεν]ί αἰίμάο αἶαε [6 ο[ιεπάετα, πθφιιε ουΜἶ [απο ἀῑσιας 

εχίεπά1 αἴᾳιο αἀατῖ» Γεά { Παπιεγας ρ]αγίπιάπα αἰ{ο]]αίας, 

ἀἱριιῖ εχἰεπάῖ πΙ]] {ετο οιιῖ Ῥοίοτίί, [8 Ίιοο οπῖπι Ἰα-- 

δτία οἶχοα [αρ]εοίαθ Ῥατίο εχἰεπά[ίασ αάάο αιιοά πεχνὶ 
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Εῆ. Οµατῖ. ΧΠ. Γ115. 316:] Εά. ΡαΓ. Ύ. (594. 093.) 
ἄξιον λόγου δέρματος: ανατεῖναι τοῖς ὁακτύλοις ἐγχωρεῖ. πὲ- 

ριτείνεται γὰρ ἐν τῴδε τῷ σχήµατι τοῖς ὑποκειμένοις σώ- 
µασιν, ἅμα δὲ καὶ τὰ νεῦρα πρόχειρα γίγνεται, τοιοῦτον 

δρα ρεὰν χρὴ, τὸν βραχίονα καὶ απαγειν τῆς μασχάλήφ,- οἷον 

ὁραιαι τὸ χωρίον οἡμῖν παρέξειν. καὶ τοὺς δακτύλους ἑύμα- 
ος ὑποβάλλειν, ἀντιτείνειν τὲ τὸ δέρμα καὶ διακαίεν δύνα-- 

σθαι οἷόν τε γένηται ταῦτα πράττειν, κατὰ τοῦτο τὸ σχῆμα 
τὴν Πειρουργίαν προσίεσθαι προδήκει, προσώτερον δὲ µη- 
κέτι ἀνατείνειν. οὐδὲ γὰρ ἄλλου τινὸς ἕνέκεν ἐξήρομξν τὸν 
βραχίονα, πλὴν τὸ δύνασθαι τὸ περὶ τὴν µασχάλην δέρµα 
τοῖς δακτύλοις ἄνατείνειν τοσοῦτον, ὡς διακαῦσαι,. καθότυ 

προεῖπεν αὐτὸς, ὡς εἴ γε δυνατὸν ἦν ἐνέργεῖν ἡμᾶς ταῦτα 

καθημένους τὀῦ βραχίονος σχματὺς ἐστι χρεία, χαλαρώτε- 

ϱὐν ἐργαζομένου 1ὸ δέρµα" καὶ γὰρ πελεῖστον οὕτως ἆἄνα- 

ταθήσεται καὶ τα. τῆς χειρουργίας ἀκίνδυνα πανιοίως έσται, 

[ 

μὺὸ. 

[51ςσ] (602) Ἰαῦτα μὲν κατὼ τὴν µασχάλην καὶ ἑκαναὶ 

αὗται αἱ καταλήψιες, ἣν ὀρθῶς τεθώσιν αἳ ἐσχάραυ. 
/ 

βτοπήποπί, Ἐαΐεπας Ισίίαν αἴίο]]ετο Ἠπππεγαπι οοπνεπ]ξ 
αἴᾳαε αὖ αἶα τεάασετε, πί Ίουιν 1π οοπ[ρεείαπι γεηίαί; 

Πίηαε οἲια [αρ]ίοεγε ἀῑδίίος {αοι]ε ρο[Ἴπαι εἰ οπίεπι εκ- 
ἰεπάεγε αίᾳαε αάμγετε. Όμας απαπΙ ρτῖπιαπι οχο]ἰαἰο Ῥγα- 

" οῖο Πετί ρο[ιπί, αἀπιογεπάα ΠΙαΠΙΙ6. ε[ὶ ΠΙΘΙΗΡΤΟ Ἱέα Πσιι- 

ταῖο, πε(πε π]ενῖας α[ἰο]]επάππα. ἨΝοπ επ]πι α[ῖα 4ε οα[α 

Ἠήπιογας αἰτο[ τας, ΠΠ αξ Ρο[ΠΕ οιεῖς [α8 αἷα ἀῑσιιῖς εςκ- 
{επάϊ αοϊῖεπας, πἱ εαπἆεπς Γεγγαπτε {αἴα αὐπ]ογεαίαχ, Ῥγοιιὲ 

1ρ[ε΄ Ππάϊσαντε, Πα πα Π Ίαες ρταε[ίαγθ ροίΜ1[επιας Ἠάππεγὸ 

ἀεπή[ζο, ε]ισπιοάί Ἰναβία πι] απίηπίας ΓΗΙΠεε, 4 παπα 

Ἰακίοτεπα ομίεπι ε[]οῖαί; [Πο επἶπι ΡΙΙγΙπΙΠπι αἰἰταμίίαγ ασ 
ΠΙΔΏμ6 πο μ]]ο Ῥετίοεα]ο Ῥεπῖίμς αἀπιονείας, 

ή ΑΝ ν 

Ἠαεο εἶγεα αἶαπι, [αιῖσφμε ε[ [ο ρτγε]επᾶετε, πιοᾷο οιαε 

εοπυεπῖε οαπάἀεπῖα [εγγαπιεπία «επηιαΠίιγ. 
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Εὰ, Οµαπι. ΧΙ. [16.1 νο Εάν Βαΐν Ύ. (602.) 
Ἐίρηνταυ αἱ καταλήψεις κατὰ τὸ δέρµα. 

ν. 

Κάτωθεν δὲ τῆς µασχάλης δισσὰ µύνα ἐστὶ χωρία, ἕνα 
ἄν τις ἐσχάρας Θείη, τιμωρεούσας τῷ παθήµατυ. 

Τὸ ἔκτοσθεν εἴρηκε νῦν οὐ τὴν τόπου διαφορὰν σηµαῖ- 
53 3 3 / ΄ . Ἆ ’ ι] - ” ει 

φον, αλλ ὠσπερ καὶ παρα ἄημοσῦθέγει καὶ τοῖς ἄλλοις ῥηήτορ-- 

σιν ἔξωθέν τι τοῦ πράγματος εἰρῆσθαι λέγεται δηλούντων τὸ 

πρᾶγμα. τὸ τοίνυν ὑπὸ τοῦ “Ιπποκράτους λεγόμενόν ἐστο 

τοιοῦτον" καὶ χωρὶς δὲ τῆς εἰρημένης εἰς τὴν. µασχάλην 
; ”’ ’ ΄ ».. . . / 3 

καύσέως αἄλλαυ δύο καυσεις εἰσὶ βοηθοῦσαυ τῷ πάθει. το 

γὼρ τιμωρεούσας τῷ παθήµατι πρόδηλον ὅτι βοηθούσας 

δηλοῖ, καθάπερ καὶ «Ἐὐριπίδης ἐποίησε τὸν ᾿Ορέστην Λέ- 
γοντα 

᾿ , η -” ” 3 .. ” , 

«4νύσια μὲν δρῶν, αλλα τιμωρῶν τῷ πατρί. ΄ 

διαφέρει }ὼρ τὸ τιμωρῶν τοῦ ειμωρούμενος, ὃ μετὰ τῆς 

ΕΒτε]μεπάετο ἀῑσιι ἆε οπίθ, 

Το 

Ἐπίγα αἶαπι μας «απίμπι [εᾶες [ιπεν οµµπῃ αἁμγιωίμτ 

7πΟΥΖο αικϊ[ίαηίες. 

Εἱοίίοπεπι εχίγα ἀῑκΙί ἔκτοσθεν, ᾳ παπι Ρο[αῖξ ποπ 
Ἰοοἳ ἀῑβεγεπί]απα ποίατεί, [εά απεπιαάπιοάμτα αριᾶ Ῥοε- 

πιο[ίπεπεπι αἴηαο αἱίο τ]είογες α[ατραίας, αμ ααππι 

ἐξωθέν τι τοῦ πράγµατος ἀῑειπε, ἨῬταείεν τεπι Εραϊβοατθ 
νο]απῖ, 1ά 1βίίατ ᾳποά Ηἱρροοταίες α[[εχῖε ἴαΐο ε[: ργαε- 
ἴες π[]οπεπι αἶαε ἆααε α]ίαο Γ[εάες [απί πιοτῦο ααχ]]αηίας, 

απ πι αἀαταπίατ. Ὁ[ας αιίεπι ε[ι νοσαβαἰο τιµωρέουσαι, 

Ύπο οοπ[αί 1ρ[απι ποπ αλιᾶ Πσαϊβοα[ε απαπι αακ[]αηίθθ, 

Οοἆ {εοῖξ εἰῖαπι Εαχρῖάες, δν Οτε[βεπι Ιπάυιχίι Ἠαες 

Ιοηοπί θα: , 

᾿Ανόσια μὲν δρῶν, ἀλλὼ τιμωρῶν τῷ πατρίν 

Γι εταπῖ απίεπι Ιπίες [9 τιμωρῶν εἴ τιμωρούμένος, αποᾶ 
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Εὰ, Οµατι. ΧΙ. [316.] ν Ἐά. Βα[, Ῥ. (592.}) 
καλουμένης αἰτιατικῆς πτώσεως σηµαίνει τὸ κολάζον " οὕτως 

γοῦν καὶ ἑαυτὸν τιμωρούμενος ἐπιγέγραπται τὸ «Ἠενάνδρου 
όραμα. 

να. 
ἠίαν μὲν ἐν τῷ ἐμπροσθεν μεσηγὺ τῆς κεφαλῆς τοῦ βρα- 

Χίογος καὶ τοῦ τένοντος τοῦ κατὰ τὴν µασχάλην. 

ει ’ ” ! Γ] ς - ν Δ ” 

ἂν τούτῳ τῳ χωρίῳ καὶ Ἠμιν ἑώραται τὸ ἄρθρον 
- ΄ - ” 

ἐστηριγμένον, ὅπερ ἐστὶ µόριον ἁπάσης τῆς ἐμπροσῦεν χώ- 
θας᾽ οὔσης γὰρ ὕλης αὐτῆς πλατείας ἓν μέν τι µέρος ἐστὶν 

3 - ’ ” δὲ ς ’ ’ 3 ᾿ 3 - ” 

ακριβώς µέσον, ἄλλα δὲ ἑκατέρωῦθεν δύο, τὸ μὲν ἐκ τῶν ἔν- 

ὃσθεν μερών, οὗ νῦν ἐμνημόνευσε, τὸ δὲ ἐκ τῶν ἐκτὸς, οὗ 
μετὰ ταῦτα μνημονεύει. καὶ θαυμάσαι 7ὲ ἔστιν αὐτὸν ὅτι 

αν ψ ε ᾽ 3 3 ! 3 - ᾽ 3, π 

μηδ᾽ ὅλως ἑωρακῶς εἰς ἄλλο χωρίον ἐκπῖπτον τὸ ἄρθρον ἢ 
κατα τὴν µασχάλην οὐκ ἤρκεσε τῇ κατ αυτὸν καύσει µόνῃ. 
προστειθεὶς δὲ δύο ἑτέρας ἐκείνων ακριβώς ἐστοχάσατο τῶν 
χωρίων, ἐν οἷς καὶ ἡμεῖς εἴδομεν ἐστηριγμένην τὴν κεφαλὴν 

νοσαῦα]απι οππι αοομ[απάϊΙ οα[α ]αηρίαν: Ἰοο Παπίάεπι 
Πσπ][ῃσαί ογιµείαηπ». Ταάεπι Τ8ΙοΟΠε εἰ Ἀεπαπάτὶ {αρα]α 

1ηΓοπ]ρίίαχ ἑαυτὸν τιμωρούμενος. 

1Η. 

ἵπα φιϊάεπι ε[ῖ α ργίοτὶ ραγἰε ἰπίεγ εαρμὲ πμππεγὶ εἰ εἶοῖ-- 

ἆαπι φµαε αἆ αἶαπι ε[ἓ. 

Ίο ᾳποφπε νιάϊπιπς ατιοαἰαπη {π Ἠοο Ίοοο αἱ ρατ8 

Τοί]μ5 ΡτΙοΣῖ5 τερῖοπῖς εἴ, παπι ϱμ 1 εα Ἰαΐα Η{, απα ουα- 

ἀεπι εις ἵπ πιεᾷῖο αἆ ππδυεπῃ ε[., ἀιιαε αμίεπι πἰγίπιααε; 

ππα αἩ Ιπιετιοτϊ ρατίε, ου]α5 ππΏο πιεπη]πῖς, α]ίετα αἳ εχ- 

τετίογ] «4 «πα ραμ]ο {πίτα Ἰοηυΐίατ, ΕΠ απίεπι αἀπιίγα- 
Ποπε ἀϊρπαδ, ουῖ απαπ πάπρααπα γιάετί Παπιετὶ εαραί 

1Π α]ίαπι Ρρατίεπι εχοίἆετο απαπι 1Π αἶαπ, ΠΟΠ ϱοΠΙεΠΙΙΒ 

᾿αοτίι 1ρ[ααι ἰαηΐμπι αἆπχετε, [εὰ αάπησεπς ἆπαφ αἰίας Υθ- 

8ίοΠεΦ Ί]]ας εοπ]ερετῖξ, ἴἵπ ᾳπἶρις πο ν]άίπιας οαραί Ίι- 

6ΑΙΕΝΟ8 ΤτοΝΜ, ΧνΙΙΙ, 5) 



3486 144ΗνΝΟΙ ΕΙΣ Το ΙΠΠΟΚΡΑ4ΤΟΤΣ 

εά. Οµασι. ΧΙ. [δις. 91τ.1 Εά. Ρα[. Τ.. (505. 

τοῦ βραχίονος. «ἐν οἷς τῆς ὠμιαίας φλεβὸς χώρα, καθ” ὧν. 

ος δύά. μύες συμβάλλουσιν, ὅ τε ἀπὸ τοῦ στέρνου μέγας «καὶ 

ὁ δελτοειδιὶς ὀνομαξόμενος ἑώραται τειράκις ἡμῖν ἑποδεξαμενὴ 

τὴν ἔκπιωσιν. ἡ ὃδ᾽ ἔξωθεν τῆς µέσης χώρας ἅπαξ, ὑπὲρ 

ἧς ἐφεξῆς ἐρεῖ, , 

[217] Καὶ ταύτη τὸ μὲν δέρµα τελέως διακαίειν χρὴ, 

βαθύτερον δὲ οὐ χρή. «λέψ τε γαρ παχείη πλησίη καὶ 
” γ΄ 3 ’ ’ 

νεῦρα, ὧν ουδέτερα Όερμαντεα. Μο 

' 

μα διωαιζω 

ο ο -υ---οιο- 

Πὴν προσαγορευοµένην ὠμιαίαν φλέβα λέγει οῦν πα-- 
] 

| 
| - 3/ ” 3 - γ 3ς 

χεῖαν ἐν ἴσῳ τῷ εὐρεῖαν ἢ μεγάλην. ἐπίπειταυ δὲ αὐτῇ 
” ’ ” ” 

συμβολὴὶ τῶν προειρηµένων δύο μυῶν ἔχουσα παρακείµενον 
3 ” -” . ’ 3 ιά 

νεῦρον, ἄφ οὗ πᾶν τὸ πέριξ τῆς φλεβὸς δέρμα απονεµή- 
, ’ , ” 

σεις λαμβάνει. τὸ μὲν οὖν φυλάττεσθαν ψαύειν τε 'τοῦ 
3 ” . ε] ωμή ” ’ ΄ ” 

νεύρου καὶ τῆς φλεβος ἐν τῇ τοῦ δέρματος καυσὲυ σαφως 

- 

πιο Εχαπι, εκ Ἰῖς ἵπ 6ππ πᾶ νεπα Πία ε[ι Ρεν [πιστα 

Ἰαπισταπι Ῥτοσυσάεςς, ἩΡρῖ ἆπο πια[εαΗ  οοποισταπί εξ 

πηωσηιις 11ο απϊ α Ρεοίοτε ουἵαν εἰ αιῖ α Ἰίεγαε ὤ Ππιῖ- 

Ἠταδίπο δελτοειδὲς παπουιραίας, απαίεν νιάπιαδ Γαππςγ] σᾶ- 

Ρυῖ Ρτοσυρί[ες 1 εκΙεΓΙΟΓΕΠΙ ΥΕΤΟ Ρρασίεπι πιεάῖας τερΙοΠ18 

{οπιε]., ἆθ αιῑα ἱγαοϊαΡιι 1π ΓεφπεπΙ Ρις. 

- 1. 

Όμα ἀεπιίειεγο εαπάεις [εγγαππεπίμπι οοπυεπῖὲ, μὲ οµίεπα 

εγα]ἰοίαξ, 110 ἑαπιει πἰπηϊς αἶίες ργοπίῖπια επίτα ε[ ετα[]α 

νεπα ασ πΠετυμς, Ο1ΟΥΗΠΙ Ππειίγα εα[ε]αοίεπά μπι εβ. 

Οτα[απι νεπαπα 1Π{ε]]1σῖί παπο εαπ ο1Ίας ρεν Γαπιπηππα 

αππεχιπι {ετίατ αᾱ ουδίίαπα, ὠμιαία Όναεςο νοσαίγ, 
απαῇ Ἰαίαπι νε] ρταπάσπι, οαῖ Ιπηεο ασ οοπ]απο[ίο ἆπο- 

ΣΕΠ πημ{ο]ογΙπ Ρργοροβίοταπα, ουἴφαπε αἀ]απσδίας πεγναθ 

αι ἀλ[ιγιραπίας 1π. Ρρατίε ου] 4παε Ἰυχία νεµαπι εΠ. (ᾱ- 

νοπάμπι απίεπα ο{ῖοε πα αἀπτεπίο πενναδ απί νεπα αἰπη- 



ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ ΣΠΟΜΝΗΛΙΑ -ᾱ. ο 1β7 
Εὰ. Οματι. ΧΠ. [517.1 Ἐὰ, Βα[, . (595.) 
ἐδίδαξεν, οὐ μὴν ἐδήλωσε γε πότερον ἐν τοῖς πρώτοις μέ- 
ρεσι τῆς φλεβὸς ἡ ἐν τοῖς ἔνδον ἢ κατ αὐτὴν ἀκριβῶς κὲ- 

λεύει καίειν. ἐγχωρεῖ γὰρ τοῦτο ποιῆσαι πρῶτον μὲν ἄνα- 
τείναντα τὸ δέρμα καθ’ ὃν εἴρηταυ τρόπον ἐπὶ τῆς µασχά- 
λης, εἶτ ᾿ἐγκάρσιον διακαίσουσα, κἄπειτα τὸ ὑπάλειπτρον 
διεκβαλόντα καὶ κατὰ κύκλου τὴν δευτέραν ἐπέρεισιν τοῦ 
καυτηρίου ποιησάμενον' ὥσπερ 7ὰρ ἐν τῇ μασχάλη, καίτου 

γε ὑποκειμένων νεύρων μεγίστων καὶ σὺν αὐτοῖς ἀρτηρίας 
καὶ φλεβὸς εὐρυτάτης, ὅμως ἐκέλευσε καΐειν τὸ δέρµα, τὴν 

ἀσφάλειαν τοῖς ὑποκειμένοις παρασκευάξων ἐκ τῆς τοῦ ὑπο- 

λείπιρου διαρθρώσέεως» οὕτω καπὶ τῆς νῦν προειρηµένης 

Ἰκαύσεως οὐδὲν θαυμασεὺν ἐπ αὐτοῦ τοῦ κατβ τῆς φλεβὸς 

ἐπικειμένου δέρματος ἀξιοῦν αὐτὸν τἰθεσθαι τὰς ἐσχάρας. 

ἐκεῖνα μὲν οὖν τὼ νεῦρα τύνους ἐπικαιροτάτους εἶπεν εἰθι- 
σµένος χρῆσθαι τούτῳ τῷ ὀνόματι κατὰὼ τῶν μεγάλην δύνα- 
μὲν ἐχόντων, ὥσπερ ἔχουσιν ἐκεῖνοι, κατά γε τὸ πλησίον εἷ- 
ναι τοῦ νωτιαίου καὶ αὐτοὺς παχυτάτους τὴν οὐσίαν ὑπάρ- 

χειν, παρὰ δὲ τοῦ τῆς ὠμιαίας φλεβὸς νεῦρον ἁπλώς εἶπεν, 

ραΐισ, αρετίε ἀεο]ατανῖξ; ΠΟ ἴαπεπ ο[επαΙί, α Ρτίοτίπθ 

απ΄ αἩ Ππίεγιοτϊ Ῥατίε νεπαε νε] ῥτοτίαφ Γαρες 1ρίαπι αᾱ-- 

υγεπάωπα ΠΕ. Εἰετῖ επῖπι Ίοο ροίεβ, ᾖἵπ ρεϊπηῖς ουίεπι 

"Αἴιγαμεπάο, αποπιοάο 1π αἶα ἀῑχίπιαδι ἀεῖῃπ ἵταπδγεγ[απι 

αἀαγεπάο, Ροβ Ἠαεο Ιπ[ταπιεπίπαι απο αἆ απεαάαπι υ{]-- 

11 ἰτα]οϊεπάο αἴηαε 1π οΓΡεπι Πἴεταπι αἀπτεπάο. Όπεπι- 

αἀπιοάπα απίεπα 1π αἷα, απαπινῖς [αββπί ποετνί πιαχιπηὶ εἴ 

ουπη 1ρῇς αγίεγῖα ἆο γεπα Ἰα[ππια, ἵαπει αἀατὶ οπίεπα 

νο]αῖς, [εουτ]ίαίεπι Γαρ]εοίαταπι ραγαπα ϱΟΠΙραΤΔΠ5 εο Ἱπ- 

Βγαπιεπίο «ιο Πίπας ἀεπι][ο: ο Ίπ Ῥτοροβία παπο 

π[ήοπα πΙμΙΙ πηῖταπι Ἡ οὐίεπι γεπαε [ηρεγ]εοίαπ αἀαγῖ 

Ἰαμεαί. Το απἴεπι πεινος ἀῑπιί ἐπικαιροτάτους, θαοᾶ 
νοσαριι]απα ππα{πατὶ [ο]ἱεῖ αἆ εα ᾳπάε πιαρπαπη υἶπι Ἡαρεηί, 

απεπιαάπιοά πι 11, ααοᾷ ποη Ίοηρε ἀῑ[ιεπί α [ρίπαε π1θ- 

ἁσ]]α εἰ πιαχίπιε ρ]επΙ ΠπΠῖ. δεᾷ οἶτοα νεπαπι, 9ἴάε αἳ 

Ππιετίονϊ ρατίε {επάῖί αἆ οπίίαπι, πεενπα Ππιρ]οϊίες ᾱἷ- 

|) 



988 ΤΑ 1ΗΙνΟ: ΕΙΣ Το ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 

Εά. Οµασι, ΧΠΠ. [217.1 Εὰ. Ῥαῇ, Υ. (5905.) 
οὐκέτι προσθεὶς τὸ ἐπίκαιρον. καὶ γὰρ πορῥωτάτω καὶ τοῦ 
φωτιαίου καὶ μικρὸν τῷ µεγέθευ, 

νγ. 

"Οπισθεν ὃδ᾽ αὖ ἄλλην ἐσχάρην ἐνδέχεταυ ἐνθεῖναι, ἀνωιτέρω 
μὲν συχνῷ τοῦ τένωνιος τοῦ κατὰ τὴν µασχάλην, κατω- 
τέρω δὲ ὀλίγῳ τῆς κεφαλῆς τοῦ βραχίονος, καὶ τὸ μὲν 

δέρµα τελέως χρὴ διακαίειν, βωβεης δὲ μηδὲ κάρτα ταύ- 

την ποιέειν πολέμιον γὰρ τὸ πῦρ νεύροισιν. 

᾿Επὶ τὴν ὑπόλοιπον χώραν τῶν ὑποδεχομένων τὸ κατ 
ὦμον ἄρθρφν ἐκπίπτον ἀφίκετο τῷ ̓ λόγῳ, αὕτη δέ ἐστιν ἐν 

τοῖς ἔξω μµέρέσυ τῆς πρόσω χώρας» εἰς ἣν καὶ αὐτὴν ἑωρα- 

ταί µου ἅπαξ ἐκπεσωὼν ὃ βραχίων. οὐκ ὀρθῶς δὲ ἐν τοῖς 
πλείστοις [τῶν ἀντιγράφων ἡ λέξις οὕτως γέγραπται, ὀπι- 

σθίην τε αὖ ἄλλην ἐσχάρην' οὐ γὰρ ὄπισθεν ὁ τόπος οὗ-- 
τός ἐστι τῆς διαρθρώσεως, αλλ ἔξωθεν. εἰ γοῦν τις ἄκρι- 
βῶς ἐθέλοι διορίσαυ τοὺς πἐρικειµένους τόπους τῇ κατ ὤμον 

χ1ί ΠΟΠ αἀ]ιοίειθ ἐπίκαιρον. ἨΜα]απι επῖπι Α[αί α πιθ- 

ἁπ]]α Γρίπαε αἰᾳαο οχίραις ε{ῖ, 

ΤΠ. 

Βιτ{μς αἰῖο ἶοοο [ίοει αἆμτετο αὖ επιεγὶογὶ ῥραγίε ππμ[ιο 

Γµρτα εἰογάαπι Φµαε αἆ αἶαπι εβ, γαμίο ἵπ[τα Ἰππεγὶ 

εαρμῖ. Τγα[είαιμγ αμίεπα εμεῖς οαπαεπεὶ [ετγαππεπίον [εὰ 

ποπ πἰπεϊς αἰίε; ἰρᾳπὶς επῖπι πεγυὶς εἰ ἐπιπαίσις, 

γεπῖί αἆ ἰταοίαπάαπι το]αααπι εκ 15 ]οοῖς ἵπ απῖριαβ 

τεοῖρίίαχ πετ οαριῖ Ῥτο]αρ[ίαπι,. Πίο ααίεπι ε[ῖ ἵπ εκ- 

ἱεγιογί ῥρατίο Ῥτιονϊ τοριοπῖς 1π οαπαπι Γεπιε] εἰῖαπα οοἩ- 

Γρεχί Ἠιπιετί οαραῖ γεπΙ[ε, Άοπ τεοίε απίεπα 1Π Ρ]εσῖδᾳαθ 

εκεπιρ]ατίρις Ι]εσῖίαν ταχ[α5 α]]ας ]οοςδ, ϱπεπα Ποεί αἀμτετα 

ο Ῥοβετιοτί ρατίε; Ἠῖο επῖπι Ίουαθ ἨΟἩ α Ρο[ιετίοτί ρατίει 

Γεά αἩ εκίεγίογ Ρρατίο οοπηπ[μχαο εΠ. 9δἱ αι ἰσίίαχ 

εχουϊΠίε ἀε[βηίτο Ίοσα νε]ίῖ απαε Ἰαχία Παπιετί οοπιπα(-- 



ΠΕΡΙ 4ΡΘΡΩΝ ΤΠΟΠΜΝΙΗΠΑ -4, 989 
Εὰ. Οµασι, ΧΠ. [417. 619.] Εὰ. Βαΐ. Υ. (505.) 
διαρθρωώσει πλάτος ἔχοντας, δῆλον ὅτι νοῶν μὲν ἅπαντας ἐν 

μὲν τοῖς πρύσω µέσην μὲν εἶναί τινα γθαμμὴν ἁπλατῆ, 
φουυµένην ακριβώς µέσην, ἄνωθεν κατὼ μµῆκος τοῦ βραχίο- 

νος [518] τεταµένην, ἐπὶ πλάτει ὃ᾽ ἑκατέρωθεν ὁριξομένην 
τὸ πρόσω" κατὰ μὲν τὴν ἔγδον χώραν ὑπὸ τῆς ὠμιαίας 
φλεβὸς, ἔξωθεν δὲ µέχρι τοσούτου πάλιν ἄλλου δή τινος 
διαστήματος, ὧν ἡᾗ φλἐψ αὕτη τῆς ἁπλατοὺῦς ἀφέστηκεν. 

οὗτου μὲν οὖν ὅρου τῆς πρύσω χώρας, ἐφ᾽ ἑκάτερα δὲ τῶν 
δύο ἕτεροι, ἄφ ἧς οἱ κατὰ τὴν µασχάλην τένοντες, ὁ μὲν 

τὴν ἔνδον ὁρίζων χώραν, ὁ δὲ τὴν ἔξω. τὴν μὲν ἔνδον 

χώραν' τῆς διαρθρώσεως νοεῖσθαἰ σοι τοῦ μετὰ τῆς φλεβὸς 
καὶ οὐ μεταξὺ τῆς µασχάλης περιγράφοντος ἔξωθεν τένον- 
τος" ἔτεν τὲ τῆς γραμμῆς ἐπείνης, ὦν ἠξίουν ἀπέχειν δια- 

-. στηµάτων μεταξὺ διάστηµά τι τῆς ὠμιαίας φλεβὸς καὶ τῆς 

τ᾽ ἀκριβῶς προσθίας μέσης γραμμῆς, ὠὡστὲ κατ αὐτὴν 
διαίρεσιν, ὅσον ὑψπηλότερόν ἐστι τοῦ κατὰ τὴν µασχάλην 

ταπι [απ ΙαΗἱπάίπεπι Ἠαρεπίῖα, Ἠ]ο Ῥτο[εοῖο οπιπῖα Ππίαϊ- 

ἴπ5 1η Ῥτίογί τεδίοπε ππεῖαπα ἀῑοεῖ ε[ε απαπάαπι Ἠπεαπι, 

Ώπε ἸαπάϊΙπο οοποερίαπα 1Π ππεᾷῖο αἆ ππρπεπι, ϱπαε {[π- 

Ῥειπε ἵπ Ἰηππετί Ἰοηςιπάίπετω ἰεπάαί εἰ πίτίππρπε 1π Ἰα- 

Ἠιπάπεπι Τεγπιματϊ ΡτΙΟΓΕΠΙ τεβῖοπεπι, αΡ ληετιοτϊ α]- 

ἄεπι ρατίε εκ Υεπα Ύπαε αἆ ἀπίετίογεαι οΡΙΙΙ [εάεπι ρετ- 

πει; αἳ εχἰετιοσῖ νετο αἰία αιαάαπι Ίπεα 4παε ἁῑ[εί α 

Ίπεα Πιεάῖα, Ώπε ἸαΗπάϊἶπε οοποερία, αἰπαπέαπη ἀρία γεηα 

τεσεαῖ. Ηϊ [απὶ εΓσο {εγπιῖηΙ ΡρτῖοΓί τεδίοη]5: ἆμο αιι- 

Ίεπι αΏῖ παἰτίηφαε [απῖ, απα Γεταπίατ ομοτάαε αὖ αἶαπς 

πΏ5 1Π{ΕΤΙΟΓΕΠΙ ΤεβίοηΏεπα, αἰίετ εκίετίογεηι πα. Τατ 

γετο ΙΠ{ε]]σιίο ΙΠπίεγίοτεπι «οπηπα][αταε τοβίοπεπι Ύπαε ε[ 

1Πίες γεπαπι αἱ ομογάαπι, απαε αὖ Ππιετίοτί Ῥατίε αἶαπι 

Τεγπιῖπαϊ: [εᾷ εχίεγΙοτεπι εαπι 9Ίαε 1ΠΟΙΡΙΕΠς 4 Ίπεα ϱ1ὰε 

ἰαπίηπα ἀῑαραί α πιεᾷῖα Ίπεα [πε Ἰαϊίαπάϊπο οοποερίᾶ, 

αααπίηπι 1ρία νεπα {εηαιί αἆ οἸιοτάαπι ᾳπαε αἨ εκἰετῖοτῖ 

Ρατίε αἶαπι ΕΠΙ, Όποτε Ἰηχία ἀϊνίΠποπεπι απο, απϊάφᾳυῖά 

επί Γ[πρετῖμδ οεμοχάα αµαε αὖ εχἰετῖοτί ρατίε αἶαε Πία εἴ, 

ποπ ἀῑσείατ πἰῖααε α Ροβετ]οτί τεσῖοπε οοπηπγαε, [εά 



3090 Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ το ΙΠΠΟΕΡΑΤΟΣΣ 

Εά. Όµατι. ΧΠ. [318.] Εά. Ῥα[. Ῥ. (5909. 503.) 
ἔξωθεν (598) τένοντος οὖκ΄ ἂν ὀπίσω τῆς διαρθρώσεώς 

ἐστι τὸ σιμὸν τῆς οὁμοπλάτης, ὥσπερ γε καὶ τὸ κατ ὤμον 

μασχάλη, τὸ ὃ᾽ ἄνω μεταξὺ τοῦ τ΄ ἀκρωμίου καὶ τῆς κε- 
σαλῆς τοῦ βραχίονος. 

νδ. 
. α 4 3 Δ 8 ’ ” 9 , 4 

/ητρεύειν μὲν οὖν χρὴ δια πάσης τῆς ἔητρείῆς τὰ ἕλκεα, 

µηδέποτε ἰσχυρῶς ἀνατείνογτα τὸν βραχίονα, αἀλλὼ µὲ- 

τρἰως ὅσον τῶν ἑλκέων ἐπιμελείης εἵνεκα, ἧσσον μὲν γὰρ 

ἂν διαψύχοιτο δξυμφέρευ γὰρ πάντα τὸ καύµατα σχέ- 
ε 3 3 ” 3 ’ στ Ι] Ἂ 3 ’ 

πειν, ὡς καὶ ἐπιεικῶς ἰητρευεσθδαι. ᾖσσον ὃ ἂν ἐκπλησ- 
Σς 3 

σοιτο, ἧσσον ὃδ᾽ ἂν αἱμοθῥαγοίη, ἧσσον ὃ᾽ ἂν σπασμὺς 

ἐπιγένοιτο. | 

Τὰς αἰτίας αὐτὸς εἶπε, δι ἃς κελεύει τὸν βραχίονα 

µηδέποιξδ ἀνατεῖναι ἰσχυρῶώς" πρώὠτην μὲν ὅτι πάντα τὰ 

καύµατα συμφέρει σχέπειν, «ὡς ἰατρεύεσθαι καὶ μὴ κατα- 

φύχεσθαι' καὶ ἄλλως μὲν γὰρ, ὥς αὐεὸς ἔλεγεν, ἕλχεσι τὸ 

αὺ εσἰοχ]οχῖ,. Θἰᾳπίάεπι τερῖο Ρο[ιενίου ἵπ οοπι]{[αγα εΠ 

(ὐα Ἰαίαπ [οαρυ]αγήια ο Ππιαπι ει; ΠηΓετῖου Ἱα αἷα οοη- 

Επείας, Γαρεχῖογ νετο Ππίετ Ἰαἵ Γοαρα]αγαπη ο{ῇς Γαπιπηῖία-- 

επι αἴφαο Παπετὶ οεραί. 

μον 

Ῥογγο πιεᾶεγι ἵπ ἐοὶα ομγαίοπε μ[εεγίδιως ἄελεπιως νἰάεπ-- 

τε πε πέμπτη ατοἰίαιμν ωπεγως, [εᾷ πιοᾶίσοε ϱικαξεπιό 

μἰεεγμπι ομγαἰἰο ρο[μίαιν «ποπίαπε [τίριΣ εὉ παπι αᾱ- 

/ρϊγαδίε. «άμα επἰίπι ουπηπία ιεξεπάα [ιωπὲ, πο [εειμς 

εἰίαπα πιοάεγαίε εμγαπάα» παπα [ιο παπι Λἰαπε, ππίπς 

/απριίς εγμπερίὲ, πηπΐπμς πεγφογµπι ἀῑ[βεπείο [εφιῖειτ, 

Οαπ[ας αρίο εχρο[αΙΐξ ουχ εἀϊσαί πο πππ] απ Ἠάππεγβ 

ης σα αἰ[ο]]αίατ: Ῥυϊίπιαπη ααοᾶᾷ π[α οιηηῖα. ἵ6ρογε εχρε- 

δι, [Πο ἴαιπεα αἲ ομτατῖ ρο[μπί εἰ πο. Πίσεαπε, ΄ θά ππι 

α[1οφ η, αἲ {ρ[ε ἱε[αέως, ΓΠρις π]οεγα πιογάθαί, οιίέπι ἵπ- 



ΠΕΡΙ 4ΡΘΡΩῖν ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4. 90! 
Ε. Όματι. ΧΠ. Γ215.] Εὰ. Βα[. Ύ. (5908.) 
ψυχρὸν δακνώδες δέρµα περισκληρύνόε, ὀδύνην ἀνέππνητον 

ποιέε. πολὺ δὲ μᾶλλον ὅσα Θερμὸν αἴτιον εἰργάσατο, χα- 

Θάπερ νῦν τὸ πῖρ, ἧσσον ὃ᾽ ἂν, φησὶν, ἐκπλήσσοιτο, τουτ- - 

ἔστιν ἐπὶ πλέον διΐστασθαι τὸ τοῖς χείλεσεν ἕλκος. ἐν 

τούτω γὰρ ψύχεται μᾶλλον καὶ χρονιώτερον συνουλοῦταν 

καὶ αὐταὰς τὰς οὔλας ἔχει µείζονας. τὸ δ ἐφεξῆς εἰρημένον, 
κ 5 .. ς σς , / 3 ν [ ή 

ἧσσον ὃ᾽ ἂν αἱμοθῥαγοίῃ, προσεθηκεν εἰς τὸν Μαθύλον λό- 

γον ἐπενεχθεὶς ἁπάνιων ἑλκῶν, οὐ τῶν νῦν προκειμένων 
ἴδιον. εἰ γὰρ ὡς ἐκέλενσεν οὕτω τες τὸ δέρµα διακαύσειεν, 
οὐδεὶς- ἀπολουθήσὲιε φόβος αἱμοθῥαγίας. ἴσως ὃ᾽ ἂν ἐκ τοῦ 
φυχθῆναι τὰ νεῦρα γυμνωθέντος τοῦ δέρματος, οὐ τοῦ 
σπασμοῦ κίνδυνος ἀκολουθήσειξ μόνος, μαὶ αὐτοῦ κατὰὸ τὴν 

τελευτὴν ἐμιημόνευσε τῆς ὕλης ῥήσεως. 

νε. 
ὌὍιαν δὲ δὴ κ«θορὰ 7ένηταν τὸ ἔλκεα ἐς ὠτειλάς τὲ ἴη, 

τότε δὴ καὶ πανιάπασι χρὴ αἰεὶ τὸν βραχίονα πρὸς τῆσε 
πλευρῆσι προδεδέσθαι καὶ νύχτα καὶ ἡμέρην. 

ἀπτεί, ρα Πεσὶ 1π ἆο]οτε Ἠοη ῬΡβΙαπασΣ 8ο πωπ]ῖο τηαρῖς 

1Ώ 15 ᾳπαθ ομ]οτ εκοϊίανΙξ, (οι παπο ἀσᾳίς, παῖπτς, ἵπ- 
απἲξ, Παμε, Ἠοο-ε[ι ἀῑάποιηίας α]οετῖ οταε. ΟΡ 1ὰ επίπι 

{ρῖσοτε τηᾶσίς οχο]ρϊηπίατ εἰ ἰαγάίαθ {απε[οαπῖ ΡρταπάἸογοπι- 

ᾳπε οἰσαίγίοεπι τεοϊρῖωητ,. Ομοά απίεηι {αβά1Ε, πηῖπης [αη- 

δις εταπαρίς, οοπιπιαπἰίες αἆ οπιηῖα α]σετα τεξερίΗΥ, ΠΟ 

Ῥτορτγίο αἆ ϱα αµ48 Ργοροβία πηπο [απ απ Π οιῖθ 

οπίεπη Πο πταῖ, απεπιάπιούπα ρταθοερῖϊ, ροσίο]απα π]-- 

Ίαπι [αησι]ηϊς εγαρί]ομῖ6 Γεηπείαγ.  Εοτία[ε απίεπι πεγνὶ 

{απίμτι ἀἰ[Πεπίίοπε Ρετιολίαραπίας οὗ {Πραςδ, αποά οαίαε. 

ππάατΙ οοπἱτακετιαπῖ, ου]α5δ τεῖ ἵπ Ώπε οχαΙΙοΠῖδ ππεπι]ηῖΕ. 

1}. 
Ὀδι µίεετα Ῥμτα [πε εἰ αἆ εἰεαιγίσειι 1πιεπάσπηε, 1μπο [απε 

οροτίει ΠΙΤΠΕΤΜΙΑ αῑμ ποοίµφμε [επιμεγ αἆ ἰαιμς ἀε[ίσα- 

ἔμτῃπ «ΟΠΕίΠΕΤΕ. 
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[519] Ίας ωτειλὰς ἐνταῦθα κυρίως εἶπεν ἐπὶ τῶν 
οὐλῶν, οἱχ ὡς ἔμπροσθεν ἐπὶ τῶν ἑλκών' ἀἄξιος δὲ. ποτε 
μάλιστα σφροντίζειν τοῦ µηδέποτε ἀφίστασθαι τῶν πλευρών 
τὸν βραχίονα, πλὴν ἐπὶ βραχὺ µόνον ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ, 
καθ᾽ ὃν ἂν Θεραπεύηταυ τὰ ἕλκη. μάλιστα γὰρ ἆλίσκεσθαυ 
φαίνεται τὰ καθαρὰ τών ἑλκῶν οἷς κατὼ τὴν πρὸ ταύτης 

ῥῆσιν εἶπεν ἅπασι συμπτώµασι καὶ μάλιστα τοῖς ἀπὸ τῶν 

ἔξωθεν αἰτιῶν. ἐπειδὴ πρὀσθεν ἡμῖν ἥκειν ἔτι ῥυπαρὰ καὶ 
φλεγµαίνονια καὶ τὸν ῥύπον αὐτῶν εἶχεν οἷον πρὀβλημά το 
καὶ σκέπασµά τι καὶ τὴν περιουσίαν τῶν παρὰ φύσιν ὑγρῶν, 
αλλὰ καὶ ἡᾗ Οερμασία τῆς φλεγμονῆς ἀντεῖχε τοῖς ἔξωθεν 

μὴ ινομένοις ψυχροῖς. ἠνίκα ὃ᾽ ἂν φλεγµαίνει, τότε κα- 

Θαρῷ καὶ οἷον ἀπέριττα γέγονεν, αἰσθάνεται μᾶλλον ἢ προ- 
σθεν ὧν πάσχει. διὼ ταῦτα πάντα ῥᾳδίως μὲν ὑπὸ τῶν 

ἔξωθεν αἰτιῶν καὶ μάλιστα τῶν ψυχρών ὀδυνᾶταί τὰ καὶ ψύ- 
χεται. τῷ ὃδ᾽ ἀκριβεῖ τῆς αἰσθήσέως τήν τὲ ὀδύνην ἴσχεε 

σφοδροτέραν καὶ τὰς ἐπικειμένας αὐτῇ δυσχερείας ἐπικτᾶταο. 
Ἱ 

᾿Αὀτειλὼς πιπο Ρτορτίο ἆοθ οἰσαίγιοῖυιις ἀῑχΙί, Ποη ἆε 

π]οεγίθῦθ, ομεπιαάπιοάσαι απίο, ἨΜοπεί απίεπι πιαχίπιο 

ἁαιάαπα ορεταπα ε[[ο πε ἨυπιετΠδ, ὨΙπ ραυα]απι ἁαπιία- 

Σαΐ ο Ἰαίετε ἀἰάασαίας 1άᾳπε αμ απι ἨΊοετα ομταπίασ, ϱπο- 

πἶαπω Ῥυτα π]οεγα ορροταη(([ππια [απέ 1119 οαιπίρις οαΏα5 

4ο 1Π ογα(ῖοπε Ρργοχίπιε ριαεοεάεπίε πατταν]ϊτ, αἴαθ 

119 Ργας[εγ!ῖπι οι αὖ εχἰεγῖογῖρα8 οαυ{9 οχἰαπίατ. Απίεα 

Πααίάεπι [οτάιάα εταπὲ αἴφιο Ἱπ[απιπιοία, [οτάδιπ(πε εἳ 

ἨήΠπιογεπι Ῥγαείες παϊΐωτοτι Γ[αρεγαηίθπι Ρο γεἰαπιεπίο αο 

ἱερωιεηίο ϱποάαπι ΠαὈεδαπί; ααῖα εἰ ἹηΠαπιπιβοπῖςδ οα]ος 

εχἰγΙη{[εςο Εὶρονγί ουββεραί. ΔΙ αδΙ ΠηΠαπιπιαϊίο οοπᾳπ]ε- 

νιὶ εἰ ρυτα τεάςίία εβ 4ο πο Γαρεταπίε Ἠμπιοςθ, πηβρί5 

αάΠ1 απίε [επΙαπῖ εα ααίρας Ἰαεάαπίατ. ΟΡ Ἠαεο Ιριίας 

οπιηῖα {αοῖ]ε Γαῦ εχἰετιοτῖρις οαιῇς αο Ρρταθοῖραε Γριάϊ5 

ἀο]ειί οἱ τε[γ]ρεταπίαν; Ῥτορίεςγ ΓΕΠΓΗΠΙ ΥεΓΟ 4011Ογ6Πι 

νελειπεη[]οχί ἆο]οτο ογιο]απίασ, οπὶ αεοεἀμπί εα πια] 

4ωας {εφιὰ ἆο]ογεπα [ο]εΠΕ. 
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νστ’. 

ἁτὰρ καὶ ὅταν ὑγιέα γένηται τὰ ἔλκεα, ὁμοίως ἐπὶ πολὺν 
χρόνον χρὴ προσδεῖν τὸν βροχίονα πρὸς τὰς πλευράς" 

οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα ἐπουλωδείη καὶ ἀπολειφθείη ἡ εὐ-- 
ῥυχωρίη, καθ᾽ Ἰν μάλιστα ὁλισθαίνει ὁ βραχίων. 

Κάνταῦθα τὸν σκοπὸν ὃν συνεβούλευσεν αὐτὸς ἐδήλω-- 

σεν εἰπων" οὕτως γὰρ ἂν μάλιστα ἐπουλωθείη καὶ ἄπολει- 

φθείῃ εὐρυχωρί, καθ ἣν ὀλισθαίνει ὃὁ βθαχίων, δυνάµευ 
τοῦτο λέγων. ὅσωπερ γὰρ 1 οὐλὴ βραχυτέρα }ένηται, το- 
σούτῳ μᾶλλον εἰς ὀλίγον συναχθήσεται τὸ περὶ τὴν µασχά- 
λην δέρµα. µέγιστον δέ ἐστε τοῦτο πρὸς τὸ μὲ ῥᾳδίως 
ὀλισθαίνειν ἐνταῦθα τὸν βραχίονα. 

’ 

γζ.. 
. Ἂ ο. χ ” ” 

"Ὅσοισι ὃ᾽ ἂν ὤμος καταπορηθῆ ἐμβληθῆναι, ἢν μὲν ἔτι 
Φα. Ἡ ” 2 ο. / Ε ομ8 

ἐν αὐξήσευ έωσιν, οὖκ ἐθέλει συναύξεσθαι τὸ ὁστέον τοῦ 

ΤΝΙ. 

Αι ιδὶ ιἶεετα οοπυα]μεγιπὲ, Πμππετις αμ ἄεξει αἆ ἴαέμς 

παίεγ ἀεἰίρατὶ παπιφµε ᾖαο νία οἰσαιτίω πιακίπιε 

εοπβυπιαδίεωγ, αἴφιε τὰ [ραείμπι, ἵπ φμοᾶ ππααίπαε Ἰεμ-, 

πιεγμ» ρτοεϊάἰε, εοπεγα[εμ. 

Ἠιο εἴἶαπι πάσαν] ᾳπο οοΠΠ]Οο Ίιαεο Ρργαεσεροσῖ!, 

απσπι ἀποπΙξ: Παπιαθ Ἠαο νἷα οἰσαῖσὶκ Ππιαχίπο οοη/γπ]ᾶ- 

Ρας, αἴηιο 1ά Γρααπι 1π φαοᾷ πηακίπιο ἨΜΠΙΕΓΗΦ ργοςί- 

ἄτι οοπἰταλείας, απα[ ία ἀῑκετί: 4Ἡο πΙΙπος οἰσαῖτῖς {π-- 

ἀποείαχ, ϱο πιασῖς ααε οι{15 οοπἰχαλείασ, ααοά πιακΙπαιπα 

πποπηεηίαπα Ἰιαβροί 1π Ῥτολμίρεπάο, πο 1π απο ρατίεπα εἶἰα- 

Ραΐυσ Ἠπισγ8. 

ΙΝΙΠ. 

Ομίδως γεεοπάὶ Ππιεγὶ οαρμὲ ποπ ροϊμῖε, ᾖ[ αἆλμο οΤε- 

[εμπὲν Πμπιεγμ ποπ αέφιµε αμβείιγ, αἴφμε ο αμῖ πίεσε 
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βραχίονος, ὁμοίως τῷ ὑγιεῖ, ἀλλὼ αὔξεται μὲν ἐπί τε, 

βραχύτερον δὲ τοῦ  ἑτέρου γίνεται. 

Πὼ συμπτώματα διέρχεται νῦν, ὅσα τοῖς ἔξαρθρον 
ἔχουσι τὸν ὤμον ἐξ ἀνάγκης ἐπιίγνεται" πρῶτον μὲν οὖν 

ἐστι καὶ κοινύτατον, ᾧ καὶ τᾶλλα ἔπεται πάντα τὸ ατροφώ- 

τερον ταὐτὸν γίγνεσθαι, τούτῳ ὃ᾽ αὐτῷ πάλιν ἔπεται. τὲ- 
λειωθέντου μὲν οὖν ἤδη τοῦ κώλου λεπτότης, ἔτι τὲ αὐξα- 

νοµένου καὶ ἡ σµικρὀτη. αὕτη ὃ᾽ ἀτροφία διά τε τὴν 
διαστροφἠν γίγνεται τῶν κατὰ κώλον ἀγγείων τὲ καὶ μυῶν, 

αἰεία δὲ ᾖᾗ ἀκινησία ὅλου τοῦ ἄρθρου' καὶ γάρ τι "ἑῶν 

ὑγιῶν κώλων ἐπὶ χρόνῳ πολλῷ παντάπασιν ἀκίνητον. μεῖναν 
σαφώς ατροφώτερον φαίνετασ. 

νη. 

[220] Λαὶ οἱ καλεύµενοι δὲ ἐκ γενεῆς γαλιάγκωνες διὰ 
δισσὰς ξυμφορὰς ταύτας γίνονται" ν γέ τυ τοιοῦτον αὐ- 

ε[ξι [εὰ φμαππυὶς αἰἰφικίᾷ αμδεαίμγ, αἰιεγο ἕαππεπ Ὀγευῖογ 

τεάαίειή. 

Έα πηπο Ρετ[εαιίασ ϱπαθ. πεοε[ητίο. 16 αοοϊάππῖ, 

αὐἶρας Ἠαπιετὶ οδριῖ [πο Ίοσο πος εἰ, . Βεπππι 4ο πια- 

ΧΊπις ΟΟΠΙΠΙΗΠΘ οιῖ τεηια οπιπῖα [αρεγγεη]αηί ε[ί φᾳιοά 

πηῖηας αλίασς 4 παπι ΓΙ Π ΠΙΟΠΙΡΓΗΠΗ Ίδια ρογ[οοίο {ποχε- 

να, ρταοϊμίας Γοηαίασγς {4 αἆμιο απρεαίαν, εχὶσαϊίας, Ίου 

αΠίας ομίεπα αερταα οὗ πια[ου]ογαπα εἲ γεπαγιπα απαδ 

οοπΙπεί ἀεργαναίΙοπεΠι; εἶις ϱΠοφαε γεὶ οαμία ε[ὶ 1οίμς 

ατί]ομ]ας Ππιοβ1]1δ, παπι εἰ Ιπίερτα Πππεπρτας αδὶ ἁἰαίίας 

ΟΙΩΠΙΠΟ 1ΠΠΙΟΡΙΙα πιαπεση!, αρετίο σγαοϊ]ίοχα οοπ[ρίοϊαπ ία, 

ΤΥΠΠ. 

Ίαπι υνετο ομῖαω ΡΤΙΠΙΟ παἰα[ὶ αῑε Πιπεγος ὀγευίογες παδεπὲ, 

γαλιάγκωνες Όγαεεε αρρεἰἰαπίμν, οὗ ἁμρίίοεπι ποπαπι τὰ 

πια εερεγικπένω: τεἰ οιιοᾷ μπι ἵπ ιέεγο Γιωιὲ [μπεί 

’ 
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τοὺς ἐξάρθρημα καταλάβη ἐν γαστρὶ ἐόντας, διά τὲ ἄλ- 

λην συμφορὴν, περὶ ἧς ὕστερόν ποτε }εγράψεταυ. 

Έίτε ἀπὸ τῆς πρὸς τὰς γαλᾶς ὁμοιότητος ἐκλήθησαν 

οἱ }αλιάγκωνες εἴτ ἄπ᾿ ἄλλου τινὸς ἐπιτρέπειν χρὴ τοῖς 
περὶ αὐτὼ σπουδάξουσιν ἐπιμελώς δξητεῖν. ἰατρῷ δὲ χρήσι- 
µον ἐπίστασθαι τὸ γεννᾶσθαί τινας ἐξάρθρους ἁμᾳότερα 

τὰ κατ ὤμον ἄρθρα, τό τὸ ἀριστερὸν καὶ τὸ δεξιὸν, ὅτυ 
τε μικροὺς ἐξ ἀνάγκης ἔχουσιν οὗτου τοὺς βραχίονας. εἰ- 
δέναι δεῖ τινα καὶ ἄλλην συμφορὰν ἐργαξομένην ταὐτὸ πά- 
Θημα, περὶ ἦς αὖθις ἐρεῖν ἐπαγγέλλεται. Χχαλεπὸν δὲ εὖ- 

ρεῖν ἑτέραν, ἣν αὐτὸς ἐφεξῆς λέγει συμβαίνειν τοῖς νηπίοις. 

ἔχει δὲ ἡᾖᾗ λέξις οὕτως. 

νῦ’. 
. Ν μας » ο νρ σ ” ᾿ 3 4 - «τὰρ καὶ οἷσιν ἔτι νηπίοισιν ἐοῦσι κατὰ τὴν κεφαλὴν τοῦ 

βραχίονος βαθ]ῖαι καὶ ὑποβρύχιου ἐκπυήσιες /ίνονται ; 

καὶ οὗτοι πάντες γαλιάγκωνὲς γίνονται. ἨἈαὶ ἤν τε ἐμη- 

μα επέμ, υεἰ αἰίαπι οὗ ποπαπι, ἄε σµα ρο[έεα αἰἰφκαπᾶο 

/Γεγίδεπιιςι 

Ὠἱοῦῖπο Απὶ γαλιάγκωνες α ΠπηΠιπάϊπο {ε]ῖ, γαλῆ 
(αεσε ἀῑοΙἴησ, αη αἲ αἰῑο απορίαπα, τεπαπεπάα ε[ὶ ᾳιιας- 

Πιο 1 ααἲ ἵπ Πα]αδωοᾶί Παάῖα ἀπουπιραηί, Μεάϊοιπα Ύετο 

{οτε οοπγεπῖ!ῖ πα[οϊῖ ᾳποδάασπι πίγΙαδααε Ἠαπιετὶ ατίῖοι]ο 

Ἰαχθίο ἀεχίτο εἰ Ππῖῇῆτοφ [σαπε Ἠπππογο Ῥγενίοτες εἴ]ε; 

ηεηε 16ΠΟΥάΥ6, αἰίεταπι Ἠ]α5 ν1ΠΙ οαα[απι ἆθ αι ἱταοία- 

ἵαταπα {ο ρο]]οείαχ. ἨὮΠοι]ε αμίεπα ε[ αἰίεταπι Ιπγεπῖτε, 

Ῥταείες 1]]απι αιιάπα 1ρίε ἀείποερς αἲί 16 αοεϊάετο ααϊ 

ἱεπενί {απί. Ἰπαμῖῖ εΓρο. 

| ΗΙΣ. 
δεᾶ σιῖζς έεπεγα αἁμιμο αεἰαῖε Ἱμπία Ἰμπετι οαριὲ Τη 

ἴπεῖππις ραγεῖδης, αἰίεφμε [αμριιαϊίοπος οτἰμπειΥ, ΟΠΙΜΙ- 

δις [απε Ἱμπιετῖς ὀγερίογες βιπὲ; ας [υε [εοπεντ, [νε 
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θῶσιν ἢν τὲ καυθώσιν ἢν τε αἰτύματόν σφιν ἐκραγῇ, 

εὖ εἰδέναι χρὴ ὅτε ταῦτα οὕτως ἔχει. Ἰρέεσθαι µέντου 
τῇ χειρὶ δυνατὠτατοἑ εἰσιν οἳ ἐκ γενεης γαλιάγκωνερ, 

οὐ μὴν (591) οὐδὲ ἔκεῖνοί 15 ἀνατεῖναυ παρὰ τὸ οὓς 

τὸν βραχίνα ἐκτανίσαντες τὸν ἀγκῶνα δύνανται, ἀλλὰ 
πολὺ ἐνδεεστέρως ἢ τὴν ὑγιέα χεῖρα. 

’ η: » 4 η.) 3 μα) 
«4ύναται δὲ τοῦτο καὶ κυουμιένοις ἐπισυμβαίνειν συιι- 

Δ 3 5, 3”, ’ 1. ’ 3 ’ 

σφοραν ὃ ἄλλην ει κυουµένοις ἐξαρθρήματος αἰτίαν γίνε- 

σθαι χαλεπὸν εὐρεῖν, ἀμφοτέρας δὲ ταύτας οὐκ ἀδύνατον 

συμβῆναι' καὶ γὰρ ἐκπυῆσαι δυνατόν ἐστι τὸ ἐκραγῆναι καὶ 

ἀπουλωθῆναι τῷ πυουμένῳ τῷ βρέφει πρὸς τῆς φύσεως καὶ 

τοῖτο μᾶλλον ἔτι κατὰ ἔμπτωσεν ἐγδέχεται τοῦ κατ ὤμον 

ἄρθρου διά τὲ τὴν ὑγρότητα τῆς φύσεως τοῦ παιδίου καὶ 
ο, Π 

τῆς κατὰ διάρθρωσιν κοτύλης τὸ εὐυπέρβατον. 

ηταπΏμτ, [νε Ῥετ [ε ρις αρετίαιιτ, [οἴτε Ιοεῖ Ίαθο Τα 

Γε Μαδεγε. «Ἰααϊΐππε υετο ὑταελίο μεῖ φμεμηὲ, φιμϊόμς α 

Ῥτίπιο παια[ὶ ἀῑε Ἰημπιετὶ ὑγενίογες [ωπέτ πεφµε Τρι ἰα- 

πει [μτ[μπ αἆ αιἰγεπι ΡογΓίΦετε ὀγαελίμπα ρο[]ωπὲ οἰ- 

δ2ί:ο εχἰεπίον πὶ[ τπµ]εο ταῖπις Φµαπι αὖ πιεργα ρατία. 

Ῥοΐεβι Ίιοο αἰϊαπι ἆαπι 1π πίετο Γαπί αοοϊάετες αἰίαπι 

ΝΕΓΟ ποχαπι, Ύ1άθ 15 απ Ιπ πῖετο φετιπίατ σαπί[α Πὶ αἲ 

ατου]ας εἸαραίατ, ἀῑΠιοιΙε ε[ Ιπνεπίτε, [εὰ ΊἼιαν απιβαδ 

ποοϊίἆετε ηΙΗΙΙ ρτομ]βεῖ, Ροίεβ επίπι ἆππι 1πίαηπς ἵπ πἴεγο 

εβ α παϊατα [αρραχαίίο Πετί, αρετῖγί εἳ αἆ οἰσαίτίοεπι τα- 

οας Ῥετάποϊ. Οταοά πηασὶς αἆμπο ενοπῖῖ, αΏῖ Ἠαππετίὶ οαραί 

εἰαδίίας οἨ Ἱπαπιοτεπι 1π[απ[ϊ παίατα]επι εἰ οαπἷα «αντι 

οοπιροἤμχαο 1ρβαδ Ἱπππετὶ {α]ε εί τί {αοῖ]ε αγίϊοα]απι 

εχρε!]1 Ρρααίυν, 
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Οἶσι ὃ᾽ ἂν ἤδη ἂν ἀνδράσιν ἐοῦσι ἐκπέσῃ ὃ ὤμος καὶ μὴ 
ἐμβληθῇ, ἐπωμὶς. ἀσαρκωτέρη γίνεται καὶ ἡ ἕδιο λεπτηὴ 

ια κατὼ τοῦτο, ὅταν µέντου ὀδυνώμενοι παύσωνται. ὁκόσα 
μὲν. δεῖ ἐργάξεσθαι ἐπάραντας τὸν ἀγκῶνα απὸ τῶν πλευ- 
θέων εἰς τὸ πλάγιον, ταῦτα μὲν οὐ δύναται ἅπαντα ὁμοίως 
ἐργάδεσθαυ. ὁκόσα δὲ δεῖ ἐργάξεσθαι παραφέροντας τὸν 
βραχίονα παρὼ τὰς πλευρὰς ἢ ἐς τοὐπίσω ἡἢ ἐς τοὔμπρο- 

σθεν. ταῦτα δὲ δύνανται ἐργάξεσθαι' καὶ γὰρ ἂν ἀρίδα 

ἑλκύσαιεν καὶ πρίονα καὶ πἐελεκίσαιεν ἂν καὶ σκάψαιεν, 

ἂν μὴ κάρτα. ἄνω αἴροντες τὸν ἀγκῶώνα καὶ τᾶλλα ὅσα 
τῶν τοιούτων σχημάτων ἐργάξονται. 

[ὅοι] "Η ἐπωμὶς τοῖς οὕτω πεπονθόσι κἀν τῷ πα- 

θαχρῆμα φαίνηταυ λεπτοτέρα καὶ ἀδαρκωτέρα τῆς κεφαλῆς 

τοῦ βραχίονος ἀπολειπούσης τὸν ὤμον, αἀλλὼ καὶ εἰς ὕστε- 

ϱον ἔτυ μᾶλλον φαίνεταυ τοιαύτή, διότι γίνεται τοῦ χρόνου 

ΙΧ. 

Ομίδµς νετο αεἰαἰε ]απι Τοδι[ία Πωπεγὶ εαριμὲ εγμρῖε, πε- 

οµε τε[εμίμπα ε[ξ, Ῥατε 9µαε [µρτα εοπιπαἰ[]γαπι ε[ὲ 

(επμαϊμγ εἰ ῥγαεἰ[ίοτίς Παδίεις [ες μδὶ ἀοίοτε ἰἰδεγαπ- 

ΕΜΥ, ΠΟΠ αεφμε ργαε[ίαγο ρο[]ωπὲ ορεγα οπιπία φµαξοή- 

σιε τεφιϊγμπὲ, ιὲ εθίεμς α μεοιοτε ἀἰάμείμς ἵπ ἰαέετα 

αἰιοἰἰαέιγ. «4 εα αµίεπι υαἰεπὲ οφμαεοµπφμε ε[Ποϊεπάα 

/ μπε, Άμπιεγο νεὶ ἵπ ῥτίογεπι ρατίεπα φεὶ ἵπ ρο[εγίογεπα 

αἆ νεοιµς αἀάμειος παπι ἐογεῦτα, Γεττα, /εοιιγὶ ας Τα- 

τὶς πΕιέΗΥ ἀιπηπποᾶο ειθίίμπι ποπ αἁπιοάμπι αξεο]ίεγε 

πεεε[]ε [ι, αἰφιμε αἆ αἰία οπιπἰα ἰάρπθὶ [ωπὲ φµαε ὄγα- 

εἶία μο[ἑμίαπε ἵια [ρμγαῖα. 

Ἠι απ Ἰοο ΥΙο [επεπίαγ ῬαΓ8 ᾳπαο {αρες ἸἨπιεγί 

οοπηπι[αχαπι ε[ ρτοίπας εἰῖαπι 1ΠίεΓ Ἰπ]ία Γεπαῖος αρρᾶ- 

τεί εἰ ρταο]]ος, «πάπα Παπιετὶ οβριῖ Ἰαΐῖ [οαρυ]αγπ ο[ῇ8 

οανυπα τε]φιεν!; {[εά εἰ 1ΠΙαπδπιοάΙ ἴπ Ῥο[εταπι αἆμιο 

απιρ]ῖα5 οοπ/[ρΙοΙίασ, εο αποά Ρχουεάεπίο {ειπροτε επιὰ- 
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περιόντος ἀτροφώτέρα τὰ μόρια τοῦ δελτοειδοῦς μυὸς ἀσθενοῦς 

τεινοµένου, διόευ κάτω γἰνέται βίαιος ἄκολουθών εἰς µασχάλην 
- ω -” , - 4 ἃ 9 ΔΝ -. 3 

τῆς κεφαλῆς τοῦ βραχίονος. ὅτι δὲ δια τὸ μὴ κινεῖσθαι μηδὲ 

ἐνεργεῖν τὴν οὐπείαν ἐνέργειαν, ἣν εἴχεν ἀνατείνων τὸν βραχἰο- 

να, Ψυχρότερος καὶ ἀσθενέστερος ἀποτενούμενος καὶ ἀτροφώτὲ- 
ϱος διὰ τοῦτο γίνεται κἰνησις μὲν γὰρ κρατύνει, ἀργίη δὲ τήκευ. ; ς κος Μό | 

΄ 

ξα. 
“” 3 “ 3 ι ΄ 3 ” Π , 

Όσοισι ὃ᾽ ἂν τὸ ἀχρώμιον ἀποσπασθῇ, τουτέοισε φαίνεταυ 
ἐξέχον τὸ ὁστέον τῶν ἀπὲσπασμένων. ἔστι δὲ τοῦτο ὃ 
σύνδεσμος τῆς κληῖδος καὶ τῆς ὠμοπλάτης' ἑτεροίη γὰρ 

φύσις ἀνθρωπου ταύτη ἢ τῶν ἄλλων ζώων. οἱ οὖν ἴη- 
Δ , Ε ῃ 3 ͵ ” ’ ” 

τροὶ μάλιστα ἐξαπατέονται ἓν τούτῳ τῷ τρώµατι, ἅτε 
γὰρ ἀνασχόντος τοῦ ὀστέου τοῦ ἀποσπασθέντος ἡᾗὶ ἐπωμὶς 
Φαίνεται χαμαιζήλη καὶ κοίλη, ὥστε καὶ προμηθεῖσθαυ 

τῶν ὤμων τῶν ἐκπεπτωκύτων. πολλοὺς οὖν οἶδα ἐητροὺς 

τἆλλα οὐ φλαύρους ἐόντας, οἳ πολλὰ ἤδη ἐλυμήναντο ἐμ- 

βάλλειν πἑιρώμενου τοὺς τοιούτους ὤμους, οὕτως οἰόμενου 

οτε[οαηί Ραγίεθ πηπ/{ου]ϊ 4 Ἠίεταπι τε[ετεπίε», απο τεά- 

ἀῑίας 4ἱ Ππιρεοϊ]15, ααπαπι Γεες Ἠαπιετὶ οαρυί υἱ ἆθεοτ- 

Γαπα Γεχγαίατ αἆ αἶαπιν εἴ αποά Ιπιπιοβρῖ]]6 πιαπεαί, πεπιιθ 

{ιο πΙΠπετα {αησαΐασ, ᾳαοά εγαί άπιεγηπα αἱίο[]οχε; «11αχθ 

{ηὶριάϊου εἰ Πππρεοϊ]]ήος γε ἁΠἴασ αίθ επιαοτε[οΙξ, απαπάο- 

ααζά σι Ίαρος Βγηια!, Ἱρηανία ἑαρίάαπα τοά]ῖ, - 

Ι.ΧΙ, 

Ομἱδης εα]ἰ [εαρμίαγμπα ος [ωτηπιας ἀἰάμοίων, επ/ίαγε 

υἰάείμγ οἱ φιμοά τεεεάῖι. ΕΠ αμίεπι Ίιοο {ὶδαππεπέμτη 

]μβι[ί οµπι ἰαῖο Γοαρμίαγιτα ο[/ε; ἄἰνετ[α αμίεπι ε[ῖ ας 

Ραγίε παίµγα Ποπαϊπὶς α οειεγὶς απἰπιαἰίδιε. {ΠΗεάϊοί ἴα- 

µε ἵπ Ίιοο εα[µ ππααϊῖππε ἀεορίμπεμτ, επείταιο επἰπι ο[]ε 

ομοᾶ γεοεᾶτι λμπιετὶ εοπαπιῖ(]µγαε ρατς [μμετίογ αρραγεξ 

ἀερτε[]α εἰ οαπναν ία μὲ αμα[ γτοσάεγίε μππετὶ οαρµε 

Ῥτονίάεαπε,. ἸΝουὶ εΥβο εοπιρἰμγες πιεάίοος α[οφμίπ πονι 

ἰρποδίμες, ομί [μπιππορετε ἰαεάετεπι ἆμπι πΙεγεπίµΓ 

Αμ]ιπποᾶί Ιεμππεγος γε[ίιµετε, μὲ φμῖ ἰωπαῖου ε[]ε αε[ῖ- 
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ἐκπεπιωκέναι καὶ οὐ πρὀσθεν παύονται Ἱερὺν ἢ. απογνώ- 

ναυ ἡ) ἀπορῆσαι δοκέοντας αὐτοὶ σφᾶς αὐτοὺς ἐμβαλέειν 
) τ , 3 , Γ 5 Δ -- ” 

"τον ὠμον. τούτοισιν ἐητρείη μὲν, ἡπὲρ καὶ τοισιν ἄλλοισυό 

τοιούτοισι κηρωτὴ καὶ σπλῆνες καὶ ὀθόνια καὶ ἐπίδεσις 

“εποιαύτη. καταναγκάξειν μέντοι τὸ ὑπερέχον χρὴ καὶ τοὺς 
εωσπλῆνας κατὰ τοῦτο τιθέναυ πλείστους καὶ πιέδειν ταῦτα, 

Ἱυμάλιστα τὸν -ραχίονα πρὸς τῆσι π]ευρῆσε προσηρτημένον 

ἐς τὸ ἄνω. µέρος ἔχειν, οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα πλησιάξυετο 
ἀπεσπασμένον. ταδε μὴν εὖ εἰδέναι χρὴ καὶ προλέγειν 
ὥς ἀσφαλέα, εἰ ἄλλως ἐθέλοις" ὅτι βλάβη μὲν οὐδεμίη 

οὔτε μικρὴ οὔτε µεγάλη τῷ ὤμῳ γίνεται ἀπὸ τούτου τοῦ 
τρώµατος, αἴσχιον δὲ τὸ χωρίον. οὐδὲ γὼρ τοῦτο τὸ 
2 , ε Γ 3 ῃ “ ο ) Ἂ « ῃ / 

:ὁὀστέον ἐς τὴν ἀρχαίην ἕδρην ὁμοίως ἂν ἱδρυνθείη, ὥσπερ. 

! 

- 3 3 5 Π . 3). 3 ’ Ὕ 

"πεαυκεν, αλλ΄ αναγκι) πλέον 14 έἔλασσον Ογκηρύτερον εἶναι 
2, λςν κ. ” 3 ῃ 3 ν ον Ἡ 

ἐς τὸ ἄνω. οὐδὲ γὰρ ἄλλο ὁστέον οὐδὲν ἐς τὸ αὐτὸ καθί- 

σταται, ὅτι ἂν κοιγωνέον ἐστὶν ἑτέρῳ ὁστέῳ καὶ προσ- 
-” 3 Λ - 3 ’ 3 ΄ 3 

πεφυκὸς αποπασθῇ ἀπὸ τῆς ἀρχαίης φύσιοο. ανῶώδυνον 

πΊάΥΕΠΕ πες ρτὶμς ἀε[ι[εγεπὲ Φιαπι νεὶ γειη ἀε[ρεγαγενε 

φεἰ ἱπαϊσαγεπί ῥεγ /Γε ποπ Ῥο[[ε Ἱμπηογὶ αγείςι[ιιηι τε[ει- 

αμ,  Πις εαὀεπι ομµγαϊίο ἑοπυεπιε σµαε οειεγῖς ε]ις φε- 

"πεεῖς, πεπερε εεγαίµπα, ραππὶ, [α[είαε αἴφιε εαᾶεπι υἱ-- 

εἰεπαί ταιίο; εεΤΗΠι Ίαππει ἀεογ[ιπι εοβεπάμπι εἰ 

"αμοά εκπεἰάἰεν ἔμπι εα ρατία  ρἰμγιπαϊ ραππὶ ἰπ]ίοῖειαἱν 

Τα πιεφµε αὐ[ἐγρεπάμπα, Πμπιεγάφµε αἆ ἰαιμς οοπιῖ- 

πεπᾶμς ε[ Γι[ρεπ{μς α γῥατιέ /μρεγίοτί, Ἠαο επίπι γα-- 

Είοπε τά φιοᾷ τεεε[ε Ῥτοκϊίπιε αἀάμεείμγ, οφιαπι Τεπι 

η είτε ορείπιε {ἰεει αἴφιε Ργαεάϊεενε οπιπὶ ρετίοµίο υα- 

σαγε, ᾗ αἴ[οφιεῖη εἰδὲ υἰάεαιμγ.  Ἐπ Ἰου επῖπι εα[ω πες 

Ῥαγιῖη πες πάσα ἴπ ᾖιππεγὶ εοπιπαἰ[]μγα οτἴιιγ ἄε- 

(ΓΙππεπίιπα, [εά αἰἰφμϊά ἀεεογὶς εο ἴοσεο απεεεεµτ: πιή-- 

οµαπα επῖπι Πιι]μηιοᾶἑ οἱ ἵπ πα!άταίετα εἰ απείφμαπα [ε- 

ἄεπι τευεγιῖεμν, [εᾷ πεεε[]αγίο [νε απιρίϊµς, ᾖνε ππίπις 

α [μρετίογί ρατὶε ρτοπηίπει Ίνεφμε επῖπι αἰιά ος α-- 

ἴωπα ἐπ ρτί[ίπαπη [εε γενεγεξιν «αμοὰ τεοε[]ετίε αὖ 

αἰίφμο ο[]ε, φμοσµπα παιμγαἰίίετ Πιωιδεγεωγ. Γαμος αμ- 
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δὲ τὸ ακρωμιον ἐν ὀλίγῃσιν ἡμέρῃσιν γίνεται, ἢν χρησεῶς 
ἐπιδέηταν. 

«Σύνζευξιν ἐνδείκνυται τὸ ἀκρώμιον εἶναι, λέγει δὲ καὶ 
ὀστοῦν ὑπάρχειν αὐτὸ καὶ συνδεῖν ἄμφω τὰ εἰρημένα. δῆ- 
λον οὖν ὅτι χονδρῶδες ὁστοῦν ἐστι τὸ ἀκρώμιον ἐπικείμενον 
τῇ συνξεύξει τῆς κλειδὸς καὶ τῆς ὠμοπλάτης, ὑμένας [9532] 

ἐκπεφυκότας ἔχον, οἷς συνδεῖται τὰ πέρατα τῶν ὁστῶν. ἄπο-- 

σπασθέντυ δὲ αὐτῷ καὶ κλεὶς εἴωθε συνέπεσθαι καὶ διὰ 

τοῦτο ἐπανόρθωσις }{γνέταυ καταναγκαζοµένης εἰς τὸ κάτω 
τῆς κλειδὸς, ὡς αποτελεῖσθαἰ τινας κυκλοτερεῖς καμπὰς αὐ- 

τῆς. ἐνταῦθα δη καὶ τοῖς νεωτέροις ἡ κατανάγκασις αὕτή 

μᾶλλον ἐπιτυγχάνει ὅσῳ γὰρ ἡᾗ ἡλικία προέρχεται, Σηρό- 
τερα τὰ σώματα ἡμῶν αποτελεῖτα, καθάπερ οὖν τὰ ξηρὰ 
Σύλα πρὸς καμπάς ἐστιν οὐκ ἐπιτήδεια, τὸ δὲ ὑγρὰ καὶ 
χλωρὰ ῥᾳδίωφ πάσχει τοῦτο, κατὼ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ 

τῶν ἔτι αὐξανομένων ὁστᾶ δύναται κάμπτέσθαι Καταναγκα- 

ἑύμενα, καὶ πολὺ μᾶλλον, ὅταν ᾖ χαῦνα καὶ σηραγγώδη, κα- 

εεπι ἀἰεδις α ἀοίογε Ἰδεγαιιγ ἰαέμπι [εαρμίαγωπα οὐ [ωπι- 

ΤπηΠαν [ οοπηπποάε οἰπείαξμγ. 

1ηᾷϊοαί ]αἱἵ Γεαρι]αγυπη ο[[ῖς Γαπηπιίαίεπι ε[ῄε οοµ]απ-- 
οιϊοπθπι, «ῑοῖῖ εἰίαπι 1ρίαπι ε[]α ο5 4πο αἰ]ίραπίατ Ρχορο- 

Πία ο[α απι0ο, ϱΟοηβαί. απίεπι Γαπιπίαίεπα Ια{1 [οβρυ]α-- 

Ίαχαπι ο] ε[ῇε οατι]αρίπο[απη 98, αιοᾷ Πίαπα ε[ «ια 

Ἰασα]απα. οαπα Ἰαΐο [οαριίαταπι οἷε οοπιπΙΗ(Ηχ, ἃ 4πο 

ἀερεπάεπί ππεπιΏχαπᾶα αιίδας εκίτειηα ο[ππι οοἱΙσαπίαγ, 
Ἠοο υδί τεοεάαξ, Ἱπσια]απα εἰἶαπαι Γεηυῖ οοη[αενΙῖ εἰ 1άεἴγοο 

τεβημ]ίαν Ἰασα]ο ἀεοτίαπι ἀερα][ο, {Πο πἱ οα ρατίε 1η οἵ-- 

Ῥεπαι αιιοάαπιπιοἆο Ἱπολμπείμτ» Ύπο Πἱ πί ἵπ Ἰανεπίρας 

Γαοἶ]]μς οοσαίΙΣ, Ἠ8πι 410 πηβρίς Δείας ΡγοσεάΙξ, ο πιδρίδ 

ΕΟΤΡΟΥα ποβῖτα Ποσαπίατ. Ἐχπρο ααεπιαάπιοάαπα ποσα σπα 

πΙΠΊπιε Ιάοπεα [ιαπί παε οαχγεπίασς, πιαάεπίῖα αμίεπι οἳ 

ν]γαἶα 1ᾷ {αοἴ]ο ρααπίμχ: θοᾷεπι πποᾶο εἰ οἷἵα εογΏπι 
αἱ αἆμιπο Ἱπογε[οαπί οοαεἰᾶ οπχγατὶ Ρρο[απῖ, 8ο πιπ]ίο 

πιασῖ πῬί χατα Επί οἱ οαγί Ῥ]επα, αιαΙε εΠ Ἱπρα]απι. 
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Φώπερ κλείς ἐσει. καὶ. ἔγωγ ἐπείράθην αυτὸς ἐπ ἐμαυτοῦ 
καμιπτοµένης αἰσθανόμενος τῆς κλειδὸς, ἔσφυξε γὰρ διὰ βά- 

ῴους ὁπότε σφοδρῶς κατασπασθῆ τῷ βιαίῳ τῆς ἐπιδέσεως, 

ὑπέμεινα δὲ τοῦτό μέχρι µ ἠἡμέρας, ἐν αἷς οὕτω προσήχθη 
πῇ κεφαλῆ τοῦ βραχίονος ἡ κλεὶς, ὥστε τοὺς μὲν νῦν ὁρῶν- 

τας ἀπιστεῖν εἰ ἀπεσπάσθη ποτὲ, τοὺς δὲ ἰδόντας ὁπόταν 

απεοπάσθη, τριὼν δακτύλων διάστηµα τὸ μεταξὺ γενόμενον 

ὑπερθαυμάζειν τὸ πρᾶγμα. συνέβη μέντοι τὸν βραχίονα 
τελείως ἀτροφῆσαι κατ ἐκεῖνον τὸν χρόνον, ὡς ἰσχνὸν παν- 
τελώς γενέσθαι, συνατροφῆσαι ὃ᾽ αὐτῷ καὶ τὸν πῆχυν. 
ἄλλα ταῦτα μὲν ἐπανορθωσάμεένος ἑνὶ βοηθήματι τῷ τῆς 

ἐπιδέσεως ἀνετραφη σύμπαν τὸ κῶλον, οὐκ ἐν πολλῷ χρόνῳ 
μετα τὸ λυθῆναι τοὺς ἐπιδέσμους. ἐπὶ (595) δὲ µειθακίου 

καὶ μᾶλλον ἐπὶ παιδίων ἑτοιμότερον ἡ ἐπίδεσις κάταναγκά- 

ζοι τὸ ὁστοῦν' ἐμοὶ μὲν γὰρ ἔτος ἄγοντι ὅ καὶ λ οὕτω 

παθεῖν ἓν παλαίσιρᾳ συνέβη, οὗ. μὴν ἄλλον γὲ τινα τῶν 

δη τελείων ἐδυνήθην ὁμοίως ἰάσασθαι διὰ τὸ μὴ φέρειν 

αυτοὺς τὸ βίαιον τῆς ἐπιδέσεως. ἐγω ὃ᾽ οὖν καὶ αὐτὸς 

εἸσθανόμην ψυχροῦ τοῦ χωρίου πάντως, «ὡς ἀναγκάζεσθαυ 

Ἐφιϊάεπι εκρετιπιεπίο [επ[ Ἱασα]απι 1π πο 1ρ[ο ομινατ» 

παπι ϱπ]πί ν]ηου] νὰ νε]εππεηίες οοπιρε]]εγείιτ, αἰίε πΓρε- 

Ῥαὶ. Οτοά ορο Ρεσιι]ῖ ᾳπαἀταρϊπία ἀ1ες5, αμίρας ]ασα]απι αἆ 

Ἰμπιενί οβριῖ Ιία αἀάποίαπη εἴε, τἳ 16 αἱ παπο αἆ [ρ]οίαπε 

ηΏ( σπα γεσε[]/]αο νἰάθεαίαγ; «πας {απο ᾳαιπα τεοε[!, 

ἀιάποίυπι Ππίεγνα]]ο παπι ἀῑσιίογταπι νιάεγαηῖ, Τεπι αἁπηῖ-- 

τεηίασ, [πάε ἰαπεα {αοίαπι ε[ι οἱ απιετας 1 ἴεπρογῖθ 

τηΙηῖπιο πι χ]τείασ, Πα αἱ ρεπῖίηδ επωαογείοετεί, οπι- 

ᾳπε εο Ῥγασλμίαπι εἰἴαπι πυἰγ1γὶ ἀε[μετεί, 9εὰ ] οπηπί- 

Ῥι9 ππο υἰπου]ῖ Ρργαεβάίο [αοουιχγεηδ ηος πηα]ίο ἴεπιρυχθ 

α [ο]μίο νίποι]ο ἰοίπαι πιεπιΏγιπι τε[εοί. Ἰπ αἀο]ε[οεπίθ 

ΞΙἴεΙπΙ ο ΠΙΙΙΙΟ πηαρῖδ 1Π Ῥιετο ο5 {αοἴ]]α5 νΙποι]ο οορῖ- 

ατ. Ἐδο νεγο «πάπα 14 πϊμῖ αοοϊα1ῖ 1π ρα]αείίγα, αΠΠΙΙΠΙ 

Ώσεραπι {τίσεβπιαπι οαὐηίαπας πα] ]απι ἴαπεα απ εκ 18 

αἱ Πγπιῆπια αεἰαίε ε[ζεηῖ αε(αε Που αἆ [αη]αίεπι Ρει- 

ἀποετε, εο απο νΙπου] ντ πη]ηῖπιο {εγγεηί. 1ρί[ε Ιβῖίησ 

{επί {πριάαπα Ῥτοτ[α5, [Πο αἱ ἰοίιπι ἀῑεπι αο ποοίεπα ΡεΓ- 

σλΙΕΚῦ5 Το] ΧΥΙΙΙ. ο 
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ὃὺ ὅλης ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἔλαιον καταντλεῖν θερμὸν, ὑπο- 

βεβλημένου δέρματος ὕλῳ τῷ σώματι, γυμνὸς γὰρ ἐπ αὐ- 
τοῦ κατεκείµην, ὡς ἂν καὶ τῶν ὑπὸ κύνα καυμάτων ὄντων. 

ὑποκειμένης οὖν κατὰ τὸ πρὸς τῶν ποδῶν µέρος λεκάνης 

κενῆς ἐσχημάτισται κατὰ τοῦτο πρὸς ἔκρουν ἐπιτηδείως τὸ 
δέρµαι πάλιν τὲ τὸ αθροισθὲν ἓν τῇ λεκάνη µεταβαλόντες 
εἰς λέβητα κατὰ πυρὸς ἐπικείμενον ἐθέρμαινον, ἐνιεῦθεν 

λαβύντες απήνιλουν τῷ πεπονθύτι χωρίῳ παντί. καὶ εἰ 

βραχύ ποτε διέλιπον, εὐθέως. ἠσθανόμην τάσεως τῶν κατὰ 

τὸν τράχηλον μυῶν, ὡς εἶναυ δῆλον ὅτι σπασμὸς ἄκολου- 
Θήσει ῥαθυμησάντων περὶ τὴν κατάντλησιν.  ἐμοὶ μὲν καὶ 

ἄλλο τι συνέβη κατὼ τας πακοπαθείας τῶν μυών αἴτιον οὗ 
σμικρὸν, ὃ καὶ αὐτὸ καλώς ἔχει δηλῶσαι, χάριν τοῦ νοµί- 

σαι τινὰ διὰ μόνην τὴν κατανάγκασιν τῆς κλειδὸς εὐπα- 

θεῖς γενέσθαυ τοὺς μύαο. ἀποσπασθέντος γὰρ τοῦ ἄκρω- 
µίου κατὰ παλαίστραν ὃ παιδοτρίβης ἰδων ταπεινὴν τὴν 

ἐπωμίδα καὶ εἰς µασχάλην ὠλισθηκέναι τὸν βραχίονα κα- 

τέτεινέ τε καὶ μοχλεύειν ἐπεχείρει καὶ τεχνικώς ἐνήργευ 

{απάετο οα]άαπι οἶειπι οο6εΓγετ, ῥρε]]ε {οί «οτροτί [ας- 

]εοία, [αρετ 4πα πια Ίασυεραπα, απ οαπ]ομί]ας αε[ίας 

νιβογεί. Α ρεᾷίρας Ιπίίας Ἱπαπὶ Ῥεϊνε Γαρ]εοία Ρε]]]ς Τία 

Πσιταία εταί, τα ο]ειΠι ρε εαπ οοππιοάο {απάεγείασ; 

απἰάφυ]ά απίεπι 1 ρε]νῖ οοαοίππα εταί;, ἵπ οἼ]απι οοπ]ῖοίθ-- 

Ῥαΐαν ]απχία Ίρπεπι, πῖ οα]ε[ετεῖ, 6οαιιε 1πᾷ6 αεοερίο ἴοίιβ 

αΠεοίμς Ίοσις ρεγ[απἀεραίαν. Αί ο παπι νε] πιοδῖσαπι ααἷά 

αΠαιαπάο Ἱπίεγπαεραίμτ, {επίιεραπι οοπ πιο πωα/[οιι]ο8 

Ἰαχία οετν]οες ἀιεπάϊ, [ο τί αρετίο εοπβαταί, Γεαπμία-- 
ταπι ε[ῇο πεγνογαπ ἀἰβεηβῄοποπι, Π ἰσπανί Εα[επί ααὶ 

Ρεγ{απάεραπί.  ΜΗΙ εἰῖαπι αλά εγεπῖί αποά ποπ ΡᾶΓΠα 

η σαιι[α Γη1ἱ, τα πιΠ[ο]Ι πια]ε α[Πιοετεμίαγ. Αίαιε 1 4πο- 

ᾳπθ ϱπΠαχγα[ε ὀρογαο Ῥτείίαπα επἰί, πο ααῖς εχ[[ᾳπιεῖ ππα]θ 

αΠΠοΙ πιη[οι]οςδ, Ῥτορίετοα αιοά ]ασα]απι. ἀμπιίαχαί ἀ4θος- 

Γαπ1 {πεγ]ί οοαοίαπα, 1π ρα]αε[ίγτα επῖπι Ἰαἲί Γοαρα]αγαπα 

ο[] Πιπιπιϊίαίο ἀῑδποία πιααϊ[ίου Ἱπαϊίας ραγίοπι Γαρογρο- 
[ίαπι πιεί οοπιπή[αχας ἀερτο[ίαπι, οχἰβάπιαης Παπιεγί 
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ταῦτα. μὴ προχωροῦντος δὲ τοῦ ἔργου καὶ µάτην τοῦ χρό- 
φου τριβομένου "ομίσας αὐτὸν ἐν τῇ ολλ το σφάἀλλεσθαι, 
τοὺς μὲν ἄλλους μετ ἐκείνου τείνειν τὸ τὸν βραχίονα καὶ 
ἀντιτείνειν ἄνω τὸν ὤμον ἐκέλευον, αὐτὸς ὑποβαλων τῆς 
απαθοῖς χειρός τοὺς δακτύλους ὡς ἐσωτάτω τοῦ δοκοῦντος 
ὠλισθ ηκέναι τὸν βραχίονα, ἵνα μεταξὺ τῶν πλευρῶν καὶ τῆς 
κεφαλῆς αὐτοὺς μεις ἀναμοχλεύσειεν αὐτὸ μραρόν τοῦτο 
μηδὲν εὐρωὼν ἐν τῇ μασχάλη παρὰ φύσιν ἐκέλευον ἐπισχεῖν 
τὴν τᾶσιν τοὺς ἅμα τῷ παιδοτρίῥη τεἰνοντάς τὲ καὶ ἀντι- 
τείνοντας, [9355] οὐ γὰρ ἐκπεπτωκέναι τὸ ἄρθρον. οἱ δ᾽ 
ὧς μετῷ τὴν ὀδύνην μαλθακιζομένου µου περιέτρεπόν τὰ 
παρέχειν αὐτὸν ἑαυτοῖς οὐκ ἐμαυτοῦ, οὖν ἐπαύοντό τὰ 
τείνοντες, ὡς τις ἂν διέσπασε τὸν μῦν, ὡς 1δη καὶ ἄλλοις 
εισὶ συνέπεσεν, εἰ μὴ κατὼ τύχην ἐπιφανὴς ἕτερος εὖ ἐδων, 
μηδέποτ᾽ ἂν διὼ µαλακίαν εἶρξα αὐτοις τηρ εῴσεως, ἀπέ- 
λυσε μὲν ἐκείνους, ἐμοὶ ὃ᾽ ἐπύθετο τέ ποτ ἂν εἴη τὸ ών, 
νὸς, ὃ τυ τὲ κελεύοι με πράττει». εἶπον οὖν αὐτῷ τὸ μὲν 
γεγονὸς ἀποσπασθῆναι τοῦ ἀκρωμίου, χθήζειν δὲ ἐλαίου καὶ 

οαραί 1π αἶαπι εχοϊά][[ε, ΠπίεπΠοπεπι ἑοπίαι αἶφπο Ἱπιρυ]- 
{απα, θπαθ οπίάεπι αγἰ]Πεῖο[ο απ. Αἲ οπμι βπε π]]ο 
Ῥτοίεοία  ορεγαπι ρετάετεί, αγρΙίτου Ρεοεαῖί αἰαπῖά {π 
Ἱπιρε]]εήάο; ᾳπαπιοβτεπι α]ίος αἀήρετί Ίαρεο αμ1 οσα Τρίο 
Ἠπππεγαπι εἰ αἲ Ππ[εγιοτὶ ρατίο εἰ α οοπἰγαγ]α εχιεπζαπῖ 
αίᾳιε 1ρ[ο ΙΠπίοργαε Παπ ἀῑρῖίο απαπίαπι Ῥρο[απα 1ΠίΥο 
ἀεπίίο αἲ Ἠήππεγμα, ο πἵ εκοἰἁ][Το νἰάεραίάτ, αξ ἡπατά 
Ἰπίει Ιαΐι εἰ Παππετὶ εαραί 1ρ[απι ἱπιρε]]εγεπί, ΤΝΙΜΙ αιι-- 

επι 1ΠπνεπΙεΠς 1π αἷα Ργαείες ΠαΙΙΓαΠΙ Ίάβεο αἱ εχκἰίεπάετε 
οε([ζεπί, αππὶ οππη πηασ][ίτο βππα] νῖπι αἀλαρεῦπηε, ϱο ααοά 
Ἠαπιεγί οαραί ποἩ ΡΥοςΙΦΠΤεί. ἨΗϊ-νογνο οχΙ[Ιππαπίθς πηθ 
τας απ]πηϊ οἨ ἀο]ογεπι ο[[ς Ἰογίαπίας, ταἳ ΠΡΙ πια 1ρΓα πα 
οοΠΙΠΙΙΓΙαΠ1 ηεο αἲ εχἰεπἀεπάο ἀε[μίαπε, Πία αἱ πια [σα απα 
ανυ]{ΗΤεΠΕ; Ύααε τες ας Ίαπα αοοϊζ1ε, πΙΠ {οτί α]ίετ αᾱ-- 
γεπ][εί φἱ ορίῖπιε πονεγαί πηθ ΠΙ]]ο πιοᾶο 08 Πιο] {1 6ι 
εχιεπάεπίες ΡγοµίῬετε, Ίο ϱο8 ΥεπΙοΥΕί ας πι τοραῖ οπἱᾶ 
πα ΠΙ ᾳπἱάᾳαπο Γαοιεπάππα οεµ[εαπ, Ἠε[ροπᾶεο . Γαπηπηῖ-- 
ἴαίεπα Πμπιετὶ ἀἰάποίαπι ε[ε, ορι5 αίειη πημὶ ε[ῇε οἸεο, 

ςὅ-ᾱ 
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ὀθονίου καὶ ἐρίων εἰς τὸ ῥαλανέιον αὐτὸς ἐπορεύθην καὶ 

πολὺ περιχεύμενος ἔλαιον ἐνδιέτριψα τῇ δεξαµένη, µέχρι 
δυνατὸν ἦν, νοµίζων ὅπως πομισθείή τὰ πρὸς τὴν Όερα- 

πείαν" ὥστε µου καὶ διὰ ταύτην τὴν κακοπάθειαν οἱ μύες 

ἐδέοντο συνεχοῦς καταντλήσεως. οἱ πολλοὶ δὲ καὶ μὴ γε- 

φοµένης αὐτῆς τῆς ἐπιδέσεως οὐ φέρουσιν, αλλ αἱροῦνιαυ 

τὴν εἰς τὸν ἔπειτα χρὀνον ἐκ τοῦ πάθους ἔχειν δυσχέρειαν 
ὡπὲρ τοῦ μὴ πονεῖσθαι µέχρι τεσσαρακονθηµέρου" οὐ γὰρ 
αγοῦμαι 9ᾶττον δύνασθαι τῶν τοσούτων ἀκριῤώς καμφθῆ- 
ναι τὸ τῆς κλειδὸς ὁστοῦν. τὰ ὃ᾽ ἄλλα τῆς ῥήσεως δῆλα, 

δρ᾽. 
Κληὶς δὲ κατεηγεῖσα ἣν μὲν ἀτρεκέως ἀποκαυλισθῇ , εὐϊητο- 

τέρη ἐστὶν, ἣν δὲ παραμηκέως, δυσιητοτέρη. τάναντία 

δὲ τούτοις ἐστὶν ἢ ὡς ἄν τις οἴοιτο" τὴν μὲν γὰρ ἄτρε- 

κέως ἀποκαυλισθεῖσαν προσαναγκάσειεν ἄν τις μᾶλλον ἐς 
τὴν φύσιν ἐλθεῖν καὶ εἰ πάνυ προμηθηθείη τὸ ἀνωτέρω, 

κατωτέρω ἂν. ποιήσειε σχήµασί τὲ ἐπιτηδείοισε καὶ ἐπι- 

Ππίαϊς, Ίαπα; 6ο ϊρῖίαν αἆ Ῥαϊπειπι πηα]ίοφια οἶεο Ῥετία- 

Γα5 ΠΙ8Π6Εο ἵπ Ίαρτο, αποαά ρο[ἴαπ, ἆααι Ύπαο αἆ οΓα- 

Ποπθπι {αεετοπί α[Πεγγτεηίαν. Όαατε πππ[οα]1ς α[ιάαα Ῥεχ- 

{α[ιο πεοε[αγῖα {αἱ απάπ1 πια]ε αΠεοίί εα ταϊίοπε Γαϊ[Τεπί; 

ηι]1 απίεπι νἰποι]απα Ποπ [αβίπεπε, αἰϊαπι[ιΠ 14 ποη αοοὶ- 

ἀαξ, Γεὰ πια]απῖ ἵπ ΡοΠΕΓΙΠΙ 41ο οκ 6ο 1ηπβΙο ποἰε[ία 

Γεφ μίας {εγτα 4 παπι 1 αιαάταριπία ἄἴερας [αβήπονθ. 1νε- 

ᾳµ6 οπῖπι Ῥγενίογϊ (ρα[ίο οοπ/[εημὶ ϱο5 Ῥο[ε εχί[ήπιο, α 

Ἱαρα]απι ία εχαυϊΠίε ουχγείΗγ. Βεβαια Ηἱρροοτα[ί νετρα 

Ρίαπα {αηἱ. 

ΙΧΗ. 

Ζαρίωτη οοπηπηίπέῖα, [ ε2 τοῖο [γαοιμπα [, [αοἰ]ίς οι-- 

Υαἔμγ} [ὲ ἵ ἰοπριιμάίπετι, αερτίµς. Ἠαεο αµίεπα ο0π-- 

ιγατῖα [μπε ἀίφμε αἰϊφμίς επἰ(πει. Ιά ἐρίιμγ φμοά επ 

εοἱο [τασίμπα εἰ πιαρὶς μείφιε ἵπ [ματι [εάεπι εοπαρεἰἰ 

Ῥοεε[ῖὲρ.. αο [ [ωπιπα οµγα ργουϊάεαειγ, φιοά [μπιίως 

ε[ἰ πιαςἰε ἀεοτ[ιπη οοβείµγ ἱάσοπεο Μαδίει ας ἀεδίιο ρἶπ- 
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δέσει ἁρμοξούση. εἰ δὲ μὴ τελέως ἑδρυνθείη, αλλ οὖν 
τὸ ὑπερέχον γὲ τοῦ ὀστέου οὐ κάρτα ὀξὺ γίνεται. ὡς ὃ᾽ 

:ὂν παράµηκες τὸ ὀστέον κατεάγη, ὑκέλη ἡ ξυμφορὴ γίνε- 

ται τοῖσιν ὀστέοισι τοῖσεν ἀπεσπασμένοισε, περὶ ὧν πρό- 
σθεν γέγραπται οὔτε γὼρ ἑδρυνῷῆναυ αὐτὸ πρὸς ἑωυτὸ 
κάρτα ἐθέλει, ἤ τὲ ὑπερέχουσα ἀκρὶς τοῦ ὁὀστέου ὀξεῖα 

γίνεταυ κάρτα. τὸ μὲν οὖν σύμπαν εἰδέναυ χρὴ ὅτι 
βλάβη οὐδεμίη τῷ ὤμῳ οὐδὲ τῷ ἄλλῳ σώματι γίνεται 
διὼ τὴν κάτηξιν τῆς κληϊῖδος, ἢν μὴ ἐπισφακελίση. ὁλι- 

γάκις δὲ τοῦτο γίνεταν. 

“έχει τὴν δι ὕλως ἀποκαυλισθεῖσαν, ὡς κατὰ μηδὲν 

προσέχεσθαι, τὸ δὲ ἀντικείμενον τούτῳ τὸ οὐκ ἀτρεκέως 
9 Δ ολ) » ε) ’ ΄ »ς 3 , Ἂ ι) 
ἐσεῖν, ὃ καθ ἕνα τρόπον γινόμενον ἐδήλωσεν εἰπων᾽ Ίν δὲ 

παραμηκέως, δυσιητοτέρη µετ᾽ αὐτοῦ καὶ συνενδείξασθαι 

τὴν μὲν ακριβώς ἀποκανλιζομένην ἐγκαρσίαν πάσχειν τοῦτο, 
ἀ ] 3 ” .. ο ’ 

τὴν ὃ᾽ οὐκ ἀκριβῶς κατὼ µῆκος. ὕταν μὲν οὖν ὁλοπλήρως 
ι] ” 2, 3 

ἀποκαυλισθῇ, παραλλάττειν εἴωθε τοὐπίπαν ἀλλήλων τὰ 

οµίο. Ὁμαπηνίς αμίεπι εν ἴοιο ἵπ [μαπα [εάεπι ποπ οοἵ- 
ἰοσεῖμτ, ἴαπιεπ ἐα ρατς Φµαε ελεεᾶϊε ποπ φαΐάε αομία 

αρρατεδ. «4ἱ φμίδις {π Ἰοπβίεμάῦιεπα [γαπρβίεμτ [πῖ[ε 

υἰείμπα ε[, αἴφμε μδὶ ο[]α ἀἰάμειμπίμγ, ἄε φμῖδις [ωργα 

ἐγαοιαρίπιμσ. Ίνοπ ία επίπαι ἴπ [ίαπι [εάεπι ΤεΓεμῖει 

επ/[ίαποφιε ο[[ς επιγεπιῖίας αἆ[ρίοίειγ αἀπιοάμπι αομει. 

11 μπῖνετ[μπα αμµίεπι [οἶτε εοπωεπίε η] Ππαετὶ εοτα- 

σηἱ(]ταγη αἰίαπιυε ραγτεπι ἰαεᾶὶ, φ μπι ]ιδηίωπι [γαπβῖ- 

ΤΗΥ, πὶ[, φιιοᾷ ΤαΤοΟ αεεῖᾶἾϊε, οογγμππραξιή. 

Ἐκ Ιοίο {παπαῖ ἀῑοΙί ᾳποά πυ]]α ρατίε Ἰαετεῖ, ο]ά5 
οοπἰταγῖππι εβ φιοᾷ ποπ εκ ἰοίο αβτυπιρίίατ. 1ά Ίππο 

πηοάο Πετί εκρτεβί, «παπι ἀπααῖί, { Ἰοπσιαάίπετα, ἀε- 
δεῖ»; {πνι]φπα ἀεμιοπβχανίξ ποά εκ 1οιο αὈγαπιρίαν 
ἔταηδγετίαι αὈγιπηρῖ, αποᾷ ποια εκ ἰοῖο 1π ]οηριπάίπεπα 

εΓδο ΠΡΙ εκ ἰοίο οοπιπι] ΗΗΠ1Υ, ρατίες οεάεγε 1πίετ [ο Ῥ]ε- 

ταπ]πε [ο]επί αἴφιο ππα [αχ[απι {οτῖ, αἰίετα ἀεοτίαπι; 
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µέρια, καὶ τὸ μὲν ἄνω χωρεῖν, τὸ δὲ κάτω, τὸ μὲν έσω, τὸ 

δὲ ἔξω, καὶ κατὼ τοῦτο φαίνεται μέγα τὲ τὸ κάταγμα καὶ 
δυσίατον εἶναι, κατὰ δὲ τὸν ἕτερον τρόπον, ἠνίκα παραµή- 
κης ἐστὶν ἡ διάθεσις τοῦ κατάγµατος, ἡᾗ μὲν φαντασία µι- 
κροτέρα, χαλεπωτέρα δὲ ἡ ἴασι. οὐ γὰρ ἐνδέχεται τὴν 
ἐν κύκλῳ Ἱπεριβολὴν ὥσπερ τὰ Αώλα µόνην δυναμένην 
προστεῖλαυ καὶ παραγαγεῖν τὸ παρὰ μῆκος ἐσχισμένον τῆς 
«λειδός. ἐὼν οὖν, [324] ὧν εἴρηκα νῦν εἴης µεμνημένος, 

οὐδὲν ἐνεγκεῖν φαίνεται τῶν ἐφεξῆς ὑπ αὐτοῦ λεγομένων 
ασαφές. 

Ε7. 
Αἴσχύς γε μὴν προσγίνεταυ περὶ τὴν κάτηξιν τῆς κληϊδος 

καὶ τούτοισι τοῖσι τὸ πρῶτον αἴσχιστον, ἔπειτα μὴν ἐπὶ 
ἧσσον γίνεται. 

Ῥέλτιον ἦν εἰπεῖν ἐπὶ ἧσσον γίνεται" κατ ἀρχὰς μὲν 
γὰρ τῷ ξένῳ τοῦ πράγματος αἰσχρὸν αὐτοῖς εἶναι δοκεῖ τὸ 

ἴππι α]ίεγα ἵπ ΙΠίετίογα, 1π οχίετίοτα α]ίεγα. Όπα ἆθ οαπ[ᾳ 

νἰάείως {ταοίμτα ρτανῖς εἰ 4ερτο [απαβῖ]. Ύεταπι αἰίετο 

πηοζο, απ Γγαοίυτα ἵπ Ἰοηριίαάίπεπι εβ, Ιενίος ααῖάεπι 

8ρρατεῖ, αεΡρτ]η5 {αππεη οΠταἴοπεπι αάπηαῖ, Νεα επῖπι 

]ασα]απι {α[οία εκοὶιρί ἵπ οἵῬεια, Που Πεπιρτα, «απα νἷα 

ἀαπιίασαί Ρρτορε]Ι1 αἴαο αἀάποί Ροί[ἴεί ᾳαοά 1π ]οπριαἁἴπεπι 

παπι εΠ, ΌΟποά {ἱ Ἠαεο Ύαπαε πάπο ο[επάΙπιι 1Π Π1θ- 

πιοτία αρεαπίας, η] οΡίουχηπι νιάευ]άχ εκ 19 4παε 

0 Ἡιρροογαίο ἵπ [εηπεηίρας ΡοπεηίυΣ., 

ΙΧΠΙ. 

Περί [γαείμγας ἀε[ογπιίαίεπα α[}εγι; ἀε[ογπιίας αμίειι 

Ργιπεϊρἰο πιααίπια ε[ξ, ἀεϊπάε ΠΟΥ. 

Βα1μ8 Γω]ίς ἀἴοεγο παῖπιιθ αρρατεῖ; Ῥεϊποῖιρίο επῖπα ταί 

πον]ίαίο ἀείοιπιε γἰμπι νἰάείας, ρτοοσάοπίε {επιροτο Ποιί 



ΠΕΡΙ αΡΟΘΡ.ΟΝ ΥΠΟΠΜΝΗΠΜ 4 4. 407 

Εὰ. Ο]ατῖ, ΧΠ. [224. Ί Εά. Ῥαῇ, γ. (605 506.) 
γεγονός. ἐν δὲ τῷ Σθόρρ συνειθιζομένοις ὥσπερ ἐπὶ τοῖς 

ἄλλοις ἅπασιν, οὕτω καπὲ τῷδε καταφρονεῖται τὸ αἴσχος. 

Σδ. 

Συμφύεται δὲ ταχέως κληϊς καὶ τᾶλλα πάντα ὅσα χαῦνα 
ὐστέα. ταχεῖαν γὼρ τὴν ἐπιπωρωσιν ποιέσται τὰ τοιαῦτα. 

ὕταν μὲν οὖν φεωστὶ καταγῆν οἳ τετρωμένοι σπουδάξουσεν 

“οἰόμενου μεῖζον τὸ κακὸν εἶναι 3} ὕσον ἐστὶν οἵ τε ἔη- 

τροὶ προθυµέονται ὃηθεν ὀρθῶς (ῆσθαι. προϊόντος δὲ 

τοῦ χρόνου οἱ τετρωµένοι, ἅτε οὐ. ὀδυνώμενοι οὔτὲ κω- 
λυόµενου οὔτε ὁδοιπορίης οὔτε ἐδωδῆς καταμελέουσιν ̓  
οἵ τε αὖ ὤπτροὶ ἅτε οὐ δυνάμενου κατὰ τὰ χωρία ἀπο- 

(596) δεικνύναι ἀποδιδράσκουσυ καὶ οὐκ ὤχθονται τῇ 
ἀμελείη τῶν τετρωµένων, ἐν τούτῳ δὲ 1 ἐπιτώρωσις συν- 

ταχύνεται. ἐπιδέσιος μὲν οὖν τρύπος καθέστηκξ παρα- 

πλήσιος τοῖσι πλείστοισι, κηρωτῇ καὶ σπλήνεσε καὶ ὀθο- 

νίοισι μαλθακοῖσιν ἐητρεύειν, καὶ τάδε δεῖ προσιητρεύειν 
καὶ τάδὲ δεῖ προσξυνιέναι καὶ μάλιστα ἐν τούτῳ τῷ Άει- 

θα οΏπία ουμἴρας α[Πμείοῖπιας, Πα ἀοε[οτπιίαίεπι ρατνὶ 

{αοἴπιας. 

ΤΧΙΥ. 

δαπεΓοῖε αμέεπι οἴιο ]μσμίιτι αἴφιμο αἰία ο[]α φμαεοµηφιο 

γατα [πε ομοπίαπι εα[ίο Ίαεο ππαιμτίμς οδάμοιηΙμγ. 

15ίεγ μδὶ εα[ις γεοεπς ε[ῖ αεσρτι [οἰίοιί [μπε Ῥμέα- 

ἴες πιαϊμπι βγαυϊμς ε[]ε φικαπα [ε. Ιεᾶιοί αμίεπι Γε- 

ἅμίος ἵπ μτοῦε οπμγαπᾶο [ε επ]ιῤοπἒ, ῥΓοσεάεπίε ΤεΊΠΡοΟΤε 

Ἰαδογαπίες, μὲ φμῖ ον ἀοίεαπὲ πεφµε βτε[]µ πεφμε οἴδο 

Ῥτομιδεαπιμ, Τεπα εοπξεπιπµπῖ. «4 ππεᾶιοϊ, μὲ φμῖ ἶο- 

επι τεάάεγε ἀεοογμπῃ ποπ Ῥο[}ιὲ [ε [μδάμοιωιεν πεφμε 

ο[/εη/ογωπα πεβἰἰβεπείαπι 1ίφμο απίπιο [εγιπὲ, ἴπεεγῖπα 

οαἰίμς ᾖ[ε[ίπαε ἴπογε[οετε. «Ώε[ίβαπάί αμίεπι Ταο ἐα 

οοπυεπίε, φμαε ρἰεγίσημε οεγαῖο, ραηπῖς, ᾗ[α[οῖς πποὐῖ- 

δις ααλιδιεῖν. Ἠαεο αμίεπι ργονίάι[]ο ορογίει, αἴφμε 
Ίεεπα που[]ε ι Ἱσο Ῥταε[ετεῖπι ομγαξίοπε, ρἰμγίππος ρατι- 
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θίσµατι, ὅτι τοίς τὲ σπλῆνας πλείστους κατὼ τὸ ἐξέχον 

χρὴ τιθέναυ καὶ τοῖσυ ἐπιδέσμοισι πλείστοισι καὶ μάλιστα 

κατὰ τοῦτο χρὴ πιέδειν. εἰσὶ δὲ δή τινες οἳ ἐπεσοφί- 
σαντο ἤδη μολύβδιον βαρὺ προσεπικαταδεῖν, ὡς καταναγ- 

κάδειν τὸ ὑπερέχον. ξυνιᾶσι μὲν οὖν ἴσως οὐδὲ οἳ ἁπλώς 

ἐπιδέοντες' ἁιὰρ δὴ οὐδὲ οὗτος ὃ τρόπος κληϊῖδος κατή- 

ξιός ἐστιν, οὐ γὰρ δυνατὸν τὸ ὑπερέχον καταναγκάδεσθαυ 
οὐδὲν ὅ τι καὶ ἄξιον λόγου. ἄλλοι ὃ᾽ αὖ τινές εἰσιν οἵ-- 

τινες καταμαῦόντες τοῦτο, ὅτι αὗται αἱ ἐπιδέσιες παρά- 

φοροἱ εἶσι καὶ οὐ κατὼ φύσιν καταναγκάζουσι τὰ ὕπερ- 

έχοντα. ἐπιδέουσι μὲν οὖν αὐτοὺς σπλήνεσι καὶ ὀθονίοισυ 
χρώμενοι, ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι, ζώσαντες δὲ τὸν ἄνθρω- 
πον ταινίῃ τινὶ, ᾗ εὐξωστότατος αὐτὸς ἑωυτοῦ ἐστιν, ὅταν 

ἐπιθώσι τοὺς σπλῆνας ἐπὶ τὰ ὑπερέχοντα τοῦ κατήγµα- 

τος ἐξογκώσαντες ἐπὶ τὰ ἐξέχοντα τὴν ἀρχὴν τοῦ ὀὔο- 
γίου προσέδησαν πρὸς τὸ ζῶσμα ἐκ τοῦ ἔμπροσθεν καὶ 
οὕτως ἐπιδέουσιν ἐπὶ τὴν ἴξιν τῆς κληϊῖδος ἐπιτανύοντες 

ἐρ τοὔπισθεν ἄγοντερ, κἄπειτα περιβαλόντεο περὶ τὸ 

πος οµα ος επ[ίαι οὐ]ἱειεπᾶος ε[]ε αο ᾗ[α[είας ρἰωγίππας 

ἐδίφιιε πιααπιε ργεπιεπάμππ, Ἰνοππιμί εαἰ(ἰππαγιιπὲ ρἰωπαδί 

αἰϊφιμίά αἰἰίσαπάωπα, φμοά οπετὶ ε[]εῖ τε ἄεογ[μτ εοδε- 

γε φιοά επῄατει. Γογία[]ε αμίεπι πεο ἐί [αρίμπε φιεῖ 

Γἐπαριίοίέεν ουἰπείμπί, «φμαπάοφιίάεπι πεφμε Ρτορο[ιεμς 

πιο» ᾖγαείο Ἱσιίο εοπυεπῖες πἰ]αὶ επίπι ᾗετε εοξεγε 

Ροιε[ῖ φιοά εποεάἠ.  διπὲ εἰ αἰί φμὶ οοβπο[οεπίες 

νιπεμία ἵρ[α αἰεια ε[}ε πεφιο ἰπ παιμγαίετῃ ἰουμπι αἆ- 

ἄμοεγε φιοὰ εαπ[αι, ἀείίδαπί αμµἰάεπι ειωποάί αεβΤοΟ- 

{απΐες μαππὶς [α[εἰίσφιε /μμειάαιϊς μετίπάε αἴφμε αἰτις 

Γεά Ποπιίπεπι [α[οεία αἰίφμα οἰπβιωιέ, «μα Ρατίε ϱΟΠΊΙΠΙΟ-- 

ἀῑ[ἔπιε οἰπβίειμν. ἸὈδί ραππος οὐ]εοεγίμε θµα [τασεμγα 

επ/[ίαε, [ο μὲ εα Ῥαττε ἴπ ἔµΠΙΟΥεπΙ αἆ[μγβαπῖ, εαριῖ 

/α[είαε αἆ οἰπξιμίμπι α ρτίογί ραγιε ἀευἰπειιί, ]α[είαπι- 

οµε ε γεβίοπε ]μβιὶ μογτὶδιπὲ αἆ γατίεπι ρο[εγίογετη 

εἰ ἵπ εἰπδιμίωπι ἀεππι[]απι αἆ βΥίογειι αἀάμοιπε, αἴφμε 

ἴπᾶε τιτ[μς αἆ ροβεγίογεπι. -ί α[οίατι νι οἴεριείμτ 
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ἑώσμα ἐς τοὔμπροσθεν ἄγουσέ καὶ αὖθις ἐς τοὔπισθεν. οἱ 
δέ τινες οὐχὶ περὶ τὸ ζώσμα περιβάλλουσι τὸ ὁὀθόνιον, 
ἀλλὰ περὶ τὸ περίνεὀν τὲ καὶ παρ αὐτὴν τὴν ἕδρην καὶ 
παρὰ τὴν ἄχανθαν κυκλεύοντες τὸ ὀθόνιον, οὕτω πιέξουσυ 

τὸ κάταγμα. ταῦτα γοῦν απείρῳ μὲν ἀκοῖσαυ φαίνεταυ 
ἐγγὺς τοῦ κατὸ φύσιν εἶναι, χρεωμένῳ δὲ ἄχρηστα" οὔτε 
γὰρ µύνιμα οὐδένα χρόνον, οὐδ) εἰ κατακέοιτὀ τις, καίτου 
ἐγγυτάτω ἂν οὕτως, αλλ ὅμως εἰ κατακείµενος 1) τὸ σκέ- 
λος συγκάµψειεν ἢ αὐτὸς καμφθείη, πάντα ἂν τα ἐπι- 
δέσµατα κινέοιτο ἄλλως τὲ ασηρὴ ἡ ἐπίδεσις. 

[205] Τὴν αἰτίαν εἶπεν αὐτὸς τοῦ ταχέως τὰ τοι- 
αὔτα συμφύεσθαι, τοῦ μέντοι τὴν πώρωσιν }ίγνεσθαι τα- 
χεῖαν, οὐκ ἔτ εἶπε τὴν αἰτίαν, ὡς ἂν ἐξ αὐτῶν τῶν ὁστῶν 

τῆς φύσεως ὑπὲρ ὧν ὁ λόγος ἐστὶ νοηθῆναι δυναµένην. τὰ 

γὼρ χαῦνα πλείονος ἐν αυτοῖς ὑγρύτητος μετέχει. λέλέκταυ 
δὲ ἡμῖν ἐν τοῖς ἔμπροσῦθεν ὡς ἐκχεομένης αιτῆς, εἶτα πη-- 

γνυμένης ὑπὸ τῆς καιὰ τὸ πεπονθὺς ὁστοῦν δυνάμεως ὁ 

πο ἀεπηεμπεν [εὰ ἱπεεγ απιπα εἰ παϊμγαίε; Επι ]μσία 

απµτα ἔρ[ωπα, ἀεῖι οἶτεα [ρῖπατα ἀμοεπίες [ο ᾗγαομταπα 

οοπαργἰπαιπε. Ἠαεο ομμπῃ αὖ εο αμάἰμπέμγ φιῖ ἴπ [επι 

ποπ Ἰαδεῖι, Ῥτορε υἰάεπιιγ [εομπάμπα παίµγαπι ε[}ε; αἲ 

μδὶ οιμῖς εα ἐπρεγίαίμγν Ἱπμείία οοπιρετίεῖ ς πεφιιε ΘΕΙΠΙ 

αἰιφιοά εεππριω ἱπππποδίίες ππαπεπὲ, εἰἰατπ[ί Ίιοπιο εμδει, 

0µαπιφιιαπῃ Ίιοο πποᾶο ργοσίππα ε[}επὲ, ἔαππεν [ εμµδανις 

Γι [εειαῖ αιξ ἐρ[ε εμγνείµγ, οΊπες ᾗ[α[εῖας ππονυεζιπ-- 

αμτ; Ῥγαειεγφιαπι φιμοά Ίαεο υἰποιειαί Υαίο αἰἰοφιῖη 

Γοεᾶα εἰ. 

ϱαυίαπι αρίο αἀ]αησῖί, ϱΠ8ΠΙΟΡΓΕΠΙ Ίαεο οε]εγίίες [α- 

πε[οαμί; Γεὰ ος σα]]Π8 πιαίηγο Ἱπογε[σαί, οαπ[απΙ πο οχ- 

Ῥτε[Πε, τί 4µας οκ παίαγα ο[παπι ἆθ α 1 Ρας ἱγασίαίαχ Ρεγ- 

οἱρὶ Ρο([Πί, αποπίαπα 1 16 ᾳαας τατα Γαπί τη] μπι Ππιογίς. 

εοπἰτα αγ. ἴπ ργ]οτί ρα ομίεπι ἀεπιοπ[χανίπηας, τοεερίο 

Ἠμπιοχο οὗ α[εοι οἷ]ς γίπι [ρΙΙαίο 1π οτἵ {ταοίπταςρ σα]- 
“ 
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πῶρος ἐπιτρέφεται τοῖ χείλεσι τοῦ κατεαγότος ὀστοῦ. . κά- 

πειδὼν ἱκανῶς τοῦτο γένηται, συνδεῖταί τὲ καὶ σφίγγεται 
τὰ χείλη τοῦ κατάγµατος, οὐ διὰ τοῦ βάθους ἐθῥιμμένου 

τοῦ πεπονθότος ὁστοῦ, κάθαπερ ἐθῥιμμέναι σάρκες, ἀλλ 
ὡς εἴρηταιυ κατὼ τὴν ἐκτὸς ἐπιφάνειαν, οἷον δεσµόν τινα 
ἀχθομένου. τὰ ὃ᾽ ἑξῆς ἅπαντα ὃῆλα τοῖς προσέχουσι τὸν 
φοῦν. 

ξε. 

“3ΐ τε γὰρ ἕδρη ἀπολαμβάνεται ἀθρύα τε τὰ ὀθόνια ἓν ταύτῃ 
τῇ στενοχωρίη γίνεται. τά τε αὖ περὶ τὴν ζώνην παρα- 
βαλλόμενα οὐχ οὕτως ἰσχυρῶς ἔξωσται, ὡς οὐκ ἀναγκά- 
σαι ἐς τὸ ἄνω τὴν ζώνην ἐπανιέναι καὶ οὕτως ἀνάγκη ἂν 

εἴη πάντα χαλζν τὰ ἐπιδέσματα, ἄγχιστα ὃδ᾽ ἄν τις ὃο- 
Κέη ποιέειν, καίπερ οὐ μεγάλα ποιέων, εἰ τοῖσι μέν τισυ 

τῶν ὀθονίων περὶ τὴν ζώνην περιβάλλοι, τοῖσι δὲ πλεί- 

στοισυ τῶν ὀθονίων τὴν αρχαίην ἐπίδεσιν ἐπιδέοι οὕτω 

γὰρ ἂν μάλιστα τὰ ἐπιδέσματα μὀνιμἁ τε εἴη καὶ ἀλλή- 
λοισι τιμωρέου. τὰ μὲν οὖν πλεῖσια εἴρηται ὅσα κατα- 

Ίῦπ Ἱμοχείοθγτο,. ΘΟυπϊ αὈΙ [Ας ἀποτενίῖ, {ταοίπγας οτας 

ἀ]]]σαϊ αἴηπο α.[ιτ]ηςῖι: πεφιιο επἶπι ος α)]οτίρας ραγίῖριις 

Γο]άαίαν, απεπιαάπιοάαπα σατο, [εᾷ, ταἳ ἀῑοίαπα ει, 1π [ΠΙΟ 

απα[ νιπου]ο αἀβτιπρίατ. Όπας Γεηπαπίατ Πα ἀμῃσεπίετ 

εοπβάετεπίας, οωπ]α Ρίαπα [απί. 

Ε,Χγ. 

διφµίάεπι απης εοπιρτε]ιεπά τει /α[εἴσεφιε Τη ας ἶοοί αἲι- 

δι[ία εοἰ[ἱσιπέμγ. Ὁμοά νετο αἆ εας [α[εῖας μεγειεε 

σιμαε ἴπ ποπατῃ ἰπάιιίμτ» ποπ ἴα αγείε Ίαεο οἰπβίειτ 

οιὗι [ωγ[ια [εττί εοβαϊιγ; φιοᾷ αδὶ αεοἰἀἰεν πεοε[]ε 

ε[ὲ τοίμπι υἰποιμίωπι γεἰαπαγι.  Ῥγοσίπε αμίετι πιοἰἰγὶ 

ομῖς [δί νιάεδίεμγ, Φμαππυὶς πεί τπαρπµπα ε[βείαε, [ 

Πα[είας ποππιἰίας ἴπ οἰπιδμίωα ἀεπιτιαι, [εὰ ρίεγασφιε 

αἆ ρτίτπμτι υἰπομίμπι αἀλιδεαί: ας επῖπι Ταϊῖοπε πια- 

αἴπιε [ἑαδί]ες εγιηὲ εἰ αἰεεγὶ εἰτομεμῖ αἴιεν αμα]αδίει. 

Ρἰωγίπια φμἰάενη ἀῑσία [ιωπε εα ἴἶ µαε αἆ ]μριμίί [γα- 
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λαμβάνει τοὺς τὴν κληῖδα ματαγνυμένουρ» προσξυνιέναι 

δὲ καὶ τόδε χρὴ, ὅτι κληϊς ὡς ἐπὶ τὸ πουλὺ κπατάγνυται, 

ὥστε τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ στήθεος πεφυκὸς ὁὀστέον εἰς τὸ 
ἄνω µέρος ὑπερέχειν, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ἀκρωμίης πεφυκὸς 
ὁστέον ἐν τῷ κάτω μέρὲυ εἶναι. αἴτια δὲ τούτων τάδε, 
ὕτι τὸ μὲν στῆθος οὔτε κατωτέρω ἂν πουλὶ οὔτε ἄνω- 

τέρω χωρήσειξν. 

Οὐκ ἔστι σύνθετον ὄνομα τὸ στενυγροχωρίῳ ἐκ τὸ τοῦ 
ὑγροῦ καὶ τοῦ στενοῦ καὶ τῆς χώρας γεγονὸς, ὥς τινες νο- 
µίξουσιν, ἀλλ ἀπὸ τοῦ στενυγρὸν, ὅπερ οὐδ᾽ αὐτὸ πλεον 

σηµαίνευ τοῦ στἐνοῦ κατὰ παραγωγήν τινα γεγενημένης 

στενυγροχωρίας μηδὲν πλέον δηλούσης τῆς στενότητος. εὔ- 

ὅηλον δὲ τοῦτο κάξ ὦν Σιμωνίδης εἶπεν, ὧδέ πως ἐχόντων' 

οὕπω τις οὕτω δασκίοις ἓν οὔρεσιν ἀνὴρ λέγονται δὶς ἐν ουδὲ 
πἀρδαλιν μοῖνος στἐνυγρῷ συντυχων ἓν ἀτραπῷ. ἡΦψΜιλοῦεαυ 
δὲ δηλονότι κατὰ τὴν δευτέραν συλλαβήν. 

εἴμγαπι αἰπίπεπί «Φοῖτε αμίεπι [ἱοεί ᾖισιίιπαι ᾖῬ]εγµτι- 

οµε ια [γαπβὶ μὲ εα ματς φµαο α Ῥεοῖογε ε[ὲ [γμτ [ε- 

Ταξμγ; φµαε α [μπηππίίαεε ἰαεί [εαριίατμπα ο[ᾳς, ἀεοτ[μτα. 

μ]μς οαιµ[α ε[ ψεοίμς, ομοᾶ πεφιε αἀπιοάμτι [τα 

πεφµε αἀπιοάμπι ἄεοτ[μπα ππουειµγ. 

Γιου απρα[Παπι ἀῑκιίι στενυγροχωρίην, αποά ποπιέα 

πἱ αι]ρακδάαπι Ρἰασεῖ ποι οοπιροπῖίασ εκ νοσαρι]ῖς ἀγροῦ, 

στενοῦ εἰ χώρας, 91ιάε βΠσπ]Ποαγεπί Παπιϊ]άμπα Ίοεμπι ειπή-- 

4επιαπε απρα[ίαπις [εὰ ἀεάιποϊίας α Υοσο στενυγρὺν, οπαε 

η1 1] απηρ]ίας ΠΡΙ να]ξ ϱ παπι στενὸν, αποά Πση]βεαί απ- 
βυβαπι. Ὁπάε απαἆαπι αἀάϊίίοπε, ᾳαᾶπι Πσιταπι παραγω- 

γἠν ἀῑοιηί, ἀεάποῖίιν στενυγροχωρίη, 4παο πὶ]α] αἰῑπά ΠΡ 

τα] 4παπι απσι[Ιαπ. Οποά οκ 19 εν]άεπίες οο]]Ισιίατ 

ᾳµαα Θ]πποπίάες {ιο [αγ]: οὕπω τις οὕτω δασκίοις ἐν οὕ-- 
ϱεσιν ἄνὴρ λέγεταυ λῖν, οὐδὲ πάρδαλιν μοῦνος στενυγρῷ 
συντυχὼν ἐν ἀτράπῳ. Ἑπετίαν απἱεπ1 Γεουπᾶα [γ]]αρα ἴθ- 
πυῖ [ρίγα 
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μ στ'. 

ΛΤικρὸς γὰρ ὁ πιγκλισμὸς τοῦ ἄρθρου τοῦ ἐν τῷ στήθει. 

Τὴν βραχεῖων κίνησιν ὠνύμασε κιγκλισµόν. εἰ ὃ᾽ ἀπὸ 
τοῦ ζώου τοῦ κίγκλου γέγονε τοὔνομα, διότι κινεῖ συνεχώς 

ἐκεῖνο τὰ πηγάνεια πτέρνα ἢ ἀπό τινος ἄλλου τῆς προκει- 

µένης πραγµατείας, οὖκ ἔστιν οἰκεῖον, ἄλλα μᾶλλον δεῖται 
αἰτίαν (65907) εἰπεῖν, δι ἣν ἡ πρὸς τὸ στέρνον τῆς κλειδὸς 

διάρθρωσις οὐ τῶν μικροτάτων οὖσα, καθάπερ {[ 8261] ἔτε- 

θαί τινὲς, ὅμως οκ ἔχει αίνησιν αἀξιόλογον. αὐτὸς οὖν 

ὁ “Ιπποκράτης ἤντινα λέγει τούτου τὴν αἰτίαν εἶναι διὰ 

τῆς λέξεως ἀκούσωμεν. στῆθος δὲ ἔοικεν οὐ τὸ σύμπαν λέ- 
Ύευν χωρίον, ὅσον ἐν τοῖς πρόσω τοῦ θωρακός ἐστιν, ἀλλὼ 
τὸ μέσον ὁὀστοῦν, ἐν ᾧ διαρθροῦνται πλευραὶ, ὃ καλοῦσιν 
ἰδίως οἱ µετ αὐτὸν ἰατροὶ στέρνον, ὅπερ ἀληθώς εἶπεν. 

ΙΧΥΙ. 

Ἐπίριμς ε[ῖ επἶπι πιοίμς αγεϊοιμ[ α ρατὶε ο[ς Ρεοξοτίσ. 

Ἐκίραιπι πιοίαπι νοσαν]ἰ κιγκλισμὀν. Αἲ [νε νουα- 

Ῥυ]απι Γαπιαίατ α πιοίαοῖ]]α ἆνθ, ὅααε τγαςος κίγκλος ᾱἷ- 

οἵίπτ, εο αιιοᾷ αβιάαε οαιἆαπι πιογεαῖ, [ινε α φπογῖς α]ο, 

ποπ Ῥετίπεῖ Ῥτορτίο αἆ Ἠμπο ΊἸοσυυπ. Φεᾷ πηαρῖ Ρεσ[ε- 

οἱ εαμ[απι οροσίεε, οας οοπιπη[ατα ασ] οὐπι Ῥεοίοτο, 

απαπινῖ5 Πουί αἰαθ ποηπα]]αε τε[εγσὶ Ιπίετ Πιπῖπηα ΠΟΠ 

ἀεδεαί, ἵαπιεηπ ὨΙΗΙ] {εγε πιογθαίασ, Γ[εά αὐαπι Ἠπ]ας τεῖ 

οα{απι ΠἹρροοταίες Ἰταάαί, ααἀϊαπιΠς 4ε γετρίθ 1ρῃᾳ8, Ό8 

Ῥεοίοτίς στῆθος αρρε]]αῖ, 4ο ποπιπο Πρηϊβοα[[ε παπο 

νἰάείας ποια ΟΠΠ 1ά ααοά ε[ α ργιοτί ρατία {λογασῖδ, 

{εὰ πιεάίαπι ο 1π ααοᾷ {[ε 1η[εταπί οο[ας, ααοά Όταεοθ 

α ]απίογίραθ πηεζ]οίθ στέρνον γοοαίµσ, ἆε 4πο τεοίο ἀῑσίί, 
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4 / 3 Λ ε Γι ’ 3 α] 8 3 Γι ε/! 

Ότο γαρ ἑωυτῷ συνὲχες ἕστυ το σοτ)Ίύος και 21] θαχευ. 

Ὡ ” ι - 3 -” 

Τὸ μὲν οὖν ἑαυιῷ συνεχὲς εἶναι τὸ στέρνον ἐναργώς 
-” . ’ ’ ” -- 

Φαίνεται" τὸ δὲ τῇ ῥάχει νοηΏσεται σαφώς, ἐὰν σκελετῷ 

ζώῳ τας πλευράς ποτε ἴδης ἐναργῶς ἐρηρεισμένας ὀπίσω 
- κα ” ἃ ΔΝ 

μὲν ἐπὶ τῆς ῥάχεως» ἔμπροσῦεν δὲ πρὸς τὸ στέρνον. 

ξη. 

”4γχιστα ᾽μὲν ἡᾗ κληῖς πρὸς τὸ τοῦ ὤμου ἄρθρον πλοώδης 
ἐστίν' Ἠνάγκασται γὰρ πυκινοκίνητος εἶναι διὰ τὴν τῆς 
ἀκρωμίης σύζευξιν. ἄλλως τε ὅταν τρωθῆ, φεύγει ἐς τὸ 
ἄνω µέρος τὸ πρὸς τῷ στήθει προσεχόµενον καὶ οὐ µάλα 
ἐς τὸ κάτω µέρος ἀναγκάζεσθαυ ἐθέλει. καὶ γὰρ πέφυκε 

κοῦφον καὶ ἡ εὐρυχωρίη αὐτῷ ἄνω πλείων ἢ κάτω. ὃ 

δὲ ὤμος καὶ τὼ προσηρτηµένα τούτοισιν εὐαπύλυτά εἰσιν 

απὸ τῶν πλευρέων καὶ τοῦ στήθεος καὶ διὰ τοῦτο δύνα- 
ται καὶ ἀνωτέρω πουλὺ ἀνάγεσθαυ καὶ κατωτέρω. ὅταν 

ΤΣΥΗ. 

1ρ[ιση επίπι ο: ρεεοτὶς [δἱ εοπεϊπιμαίμγ εἰ [ρύμας. 
” 

058 Ρρεοίονῖ ΠΡΙ 1ρΠ εοπΙπαατΙ πιαπΙ{ε[ΗΠιπατα. εἴ, 

[εᾷ εἰ [ρίπαε εἰϊαπι Ἰηπ]άο οοπ/[ιαΡῖί, { απαπἆο ἵπ οαἆδ- 

νετε ἀείγαοία ϱ4ΥΠ6 οο[]ας νΙάετῖδ α ρο[ιεγίοτὶ ρατίε [ρίπαε, 

α Ργίοτϊ ο{ῃ Ρεεἰονῖ 1Π11αεΓεΓθ. 

ΤΙΣΥΠΙ. 

δεᾶ εἰ ]αριίμπῃ ργορε Ἰμππεγί ατεομίμτα [ωμεγπαίαί. «Όο- 

6ἴεμΥ αµίεπι ππουεγὶ [αερί[[ππε, εο φιμοᾶ εωπι [μπαπηέαιε 

ἰαιί [οαρμίαγιτι ος ]μπβαῖμγ. ἸΜακίππε αµίεπῃ αδὶ ρεγ-- 

τηπηρίεμγ ρατς Φµμαε αὖ ο[]ε γεειοτὶς ε[, [ωτ[ωτα [εγέμτ, 

πεφμε [αεῖιε [οἱει ἀεογ[μπι τερεἰῖ, φµοπίαπα παίµτα [ενίς 

εξ, [ραείωππφμε ἱρ[ί ἰαείμς ραιει α [μρετίογὶ ραγῖε, φμ4Πα 

αὖ ἰπΓετίοτί. Γιαίμπι φετο [εαρμίαγμπα 099 ΙΗΠΠΕΥΜΣ εἰ 

Φµαε Πὶς ἰπβαεγε[ομπε, α εο[ἰς εἰ ο[]ε ρεειοτίς ορεῖπιε 

/οἰνμπέιμτ» φμαπιούγεπι Ῥο[]ιωσιε ρἰμγίπαμπι αιἰοἰί αἴφμε 
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γοῦν καταγῇ κληὶς, τὸ πρὺς τῷ ὤμῳ ὀστέον ἐς τὸ κα- 

τωτέρω ἐπιρῥέπει ἐς τοῦτο γὰρ ἐπιτροχώτερον αὐτὸ ἅμα 
τῷ ὤμῳ καὶ τῷ βραχίονι κάτω ῥεῦσαυ μᾶλλον ἢ ἐς τὸ 
ἄνω. ὁπότε οὖν ταῦτά ἐστιν, ἀξυγετέουσιν ὅσοι τὸ ὑπερ-- 

- 

” 3 ’ ῤ 3, 

ἔχον τοῦ ὀστέου ἐς τὸ κάτω καταναγκάσαυ. οἴονταυ εἶναυ, 
Μ η ” πο 4 ’ η ” » ’ 3 , 

ἀλλὰ ὃηλον ὅτυ τὸ κατω πρὸς τῷ ἄνω προσακτέον ἐστί, 
” . ε) - Π 

τοῦτο γὰρ ἔχευ κἰνησιν, τοῦτο }άρ ἐσιι καὶ τὸ ἀποστὰν 
Ε) 3 ” Π - π «; ” η 3 -” 3 

απο της φύσιος. ὅηλον οὖν ὃτυ αλλως μὲν ουδαμως ἐστιν 

ἀναγκάσαυ τοῦτο" αἵ τὲ γὰρ ἐπιδέσιες οὐδέν τι. μᾶλλον 

προσαναγκάξουσιν 2) ἀπαναγκάζουσιν. εἰ δέ τις τὸν βθα- 
Ἆ ” ” ΄ 

χίονα πρὸς τῇσι πλευρῆσιν ὥς μάλιστα ἐόντα ἀναγκάξου 
᾽ .’ 3. 1 - ” η 
ἄνω, ὡς ὅτι ὀξύτατος ὃὁ ὤμος φαίνεται εἶναι, δῆλον ὅτο 

. ὼ ε [ Δ κ , ον ἵφ ω , 
ούτως αν αρμοσδείη προς το οστεον τὸ απο του στη ὃεος 

'πεφυκὸς ὅθεν ἀπεσπάσθη. 

Τροπικοῖς ὀνόμασυ καὶ γλωσσηματικοῖς εἴωθεν ὁ {π- 
3 -” -” Ν . 4 δν 

ποκράτης ἐννοιῶν χρῆσθαι, καἰτοι πολιτικὴν ἑρμηνεύων 
ἑρμηνείαν, Ὁὅμοιόν το τούτῳ πεπονθως ὃ Ξενοφών" καὶ 

ὶ 

ἀεπαϊεεῖ, Πίαφιε μδί ]μσμ]μπα [γαπβίεμγ, εα ρατς φµαε 
ε[ὶ α ἶαιο [εαρμίατμπα ο[]ε ἀεοτ[ιωπα εοπυεγεῖµγ: ᾗ[αεἰίς 

επἰπι ἄεοτ[ιπι [εί ηπα οιπα ΗΠΙΕΥΟ ας ἶαιο [εαρμία- 

τµπα ο[]ε Φιιαπι [ιγ[ωπ. Ὁμαιᾶο ἰβίεμγ [ο [ε τες Ίνα-- 

δει, ἀεερίμπεμγ οί οεπ[επ ρο[]ε φμοά [μρεγενοεᾶῖε ος 

ἄεογ[ισα εοπηρεἰἰῖ. παπιφμεῖπ αρεγιο ε[ἓ, ὑιεγίογεπα ρατ-- 

εεπι αἆ [μρεγίογεπι αἀάικοεπάατη ε[]ε, εα [1ᾳμίάεπι ππονε- 

ἴμγ, εα α παιμγα[ὶ [εᾶε τεοεαἰε. Οοπ[ίαι αμίεπῃι απο 

αἰἴιεγ πμίίο πιοᾶο γτομεἰἰί ρο[]ε, οἰπομία επῖπι υπ] 

ππαρίς αἀάμεοιμπε Φιιαπι γερεἰίιπι. δὶ φμῖς αμίεπα Ίεωππε-- 

γμτ αἆ ἰαιμς φμαπίμπα μοίε[ὲ αάάμοίμπι [μγ[ω αειοἰίαιν 

μὲ Πιηπετὶ οοπαπηϊ[}µγα ππααίππε αοµίαπι [ε ο[επάαε, Ίος 

Ῥαεῖο οοπομΥΥεΙ ομῖα ο[]ε ρεειοτὶς α 4ο Τεςε[[ε. - 

Φο]εί Ἡιρροοταίες απαςάαια Ώριγας αο ΠΠσιατΙπῃ Ῥτο- 

Ργ]είαίες τ[ασρατε, φιαπινῖς οοπ/[αείαίη ]οᾳα{οπεπι Γεαία- 

ἴαχ. ΘΙπ]θ οπἷὰ αραιά Χεπορ]μοπίεπι Ἱερίισς; 1ρίε επῖπι, 
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γὰρ ἐκεῖνος εἴπερ τις καὶ ἄλλος ἑρμηνεύων πολιτικῶς, 
ὅμως παρεμβάλλευ πολλώκις ὀνόματα 2λωσσηματικὸ καὶ 
τροπικά. σπανιώτερον μὲν οὖν παρ ἐκείνῳ τὸ τοιοῦτον, 
συνὲχέστερον δὲ παρὰ τῷ τς μα καῦάπερ ἐπὶ τῇ 
προγεγραμµένη ῥήσευ τὸν σον εἶπεν, ἐνταῦθα τὲ τὸ 
πλοωδης ἐστίν. ἐνδείκνυται γὰρ διὰ τῆς φωνῆς τὸ αἷον 
ἀστήρικτος, ᾧ καὶ τὸ ζῶον φαινόμενον μαρτυρεῖ, καθ’ 
Φησιν ἠνάγκαστο, καθ ὃ πυκινοκίνητος αὐτὸς ἐδήλωσεν εἰπων, 
διὼ τὴν τῆς ο συζευξιν. αὕτη δὲ πάλιν ἡ ἀκρωμίη 
διὰ τὸ [527] καὶ. ὤμῶν ἀρθρον ἐστὲ πυκιοθνένησος» ατὲ-- 
νὴς, ἅτε ὑπάρχων αὐτὸς καὶ µεγίστας έχων κινήσεις. τὸ δὲ 
κατ ἀρχὴν εἰρημένον τῆς ῥήσέεως, τὸ ἄγχιστα μὲν τὴν ἁμ- 
φιβολίαν ἣν ἔχει πρότερον ἐπὶ τοῦ χωρίου πσρρηκο ακούσιν 
Ἰ τοῦ πράγματος αὐτοῦ. δῆλον μὲν γὰρ ἐγγυτάτω, αλλ 
Ίτου πλησίον τοῦ ἄρθρου πυκινοκίνητον ἐνδείξεταυ τὴν κλεῖν 
εἰρημένον, ὅπερ ἐμοῦ δοκεῖ μᾶλλον ἄν ο ακούῃ ὀρθῶς, ἐνίοις 
ἔδοξε συνάπτειν τὸ ἄγχιστα, δεήσει τὸ πυκινοκίνητον εἶναι 

{Π φαἴκηπαπι ε[ απ αῃίαία Ἰοηπαίοπο πἰαίαν, {π Ἰῖς πο- 
ππεπ Ργοβίείαχ [αμπα, [αδρίις ἴαπει 1Π[6ΓΙέ νοσαρι]α Ἱίπ-- 
ξααε ΡΓοργ]α αο ἰγαηθ]αία, Οαος ἵαπιει τατίας αραἆ παπς, 
ΠεαεηΏμθ αραά ἩΗἱρροοταίοπι τεροσίίας, ϱάεπιαζπιούπι 
Ἱπ Ργαεοεάεπ[ίρας νενρίς, αδί κιγκλισμὸν ἀῑχιι Ραγν πι 
πποίατη σης νΟΥΟ πλοώδης ἐσεὶ, αιιοᾷ [αρεγπαίαί, 14 
απίειη θπαΠ βπε {Γα]οτο Πσαϊβσοαξ, οι] ταὶ {6[πιοηίαπι 
{αοιί αιιοά [αρ]ίοε, «παπι ἠπφπΙξ: οοσίας απίεπα ππονοτί 
[αερί[ηπιε, «ο πο ου [απηπήίαίο ]αὶί Γοαρι]αγαπι ο[]π8 
οοπ]μησαίαν; αἲ [απιπϊίας Ἰαὶ [οαρι]ατιπα ο γαγ[ας οἳ 
Παλεγί αγἰοπ]απα Γπερίβπιο ππονείας, απαπι Τρία Ππιρεοί]-- 
119 ΠΙ εἳ πιακἰπιῖ πηοίας, 1Π]ίο νετο [βΥπιοπίς Ῥτορο ἆ[- 
κ: ἀπρίααι ααἴεπ ει αἆ Ἰοοιπιε απ αἆ τεπι ἆεμοαί 
γε[ογε, Ύε] θι1πι 4οοΙρΙεΙΠΙΦ Ῥχορε ατεἰομίωπι {γδμιεπίθς 
Ἱαρα]απι πιονεσί, ϱπαπι [επί είαπι πηασίδ ΡΤΓΟΡοΟ; νε] αἱ 
ααἱρακάαπι Ῥ]ασεί Ῥτορε τε[ετεπιας αἆ {πεηαοπίθπι πιοίαπ, 
Ἱία πῖ πιοης εἶας Πέ: ἸἹασα]απι πιακίπιθ Ρτορε ἀεοεᾶ1ί αἆ 
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τὸ λεγόμενον, τὸ οὕτω ἐγγυτάτω τὸ πυκινοπινήτου {ᾗ κλείς 
ἐστι πλησίον τοῦ κατ ὤμον ἄρθρου. 

ἔθ', μ 
Σὲ οὖν τις τῇ μὲν ἐπιδέσει χρῴτο τῇ νομίµη τοῦ ταχέως 

συναλθεσθῆναυ εἵνεκα, 1γήσαιτο δὲ τἄλλα πάντα µάτην 

εἶναι παρὼ τὸ σχῆμα τὸ εἰρημένον, ὀρθῶς τε ἂν Ἑυνίῃ, 

ἰητρεύου τ ἂν τάχιστα καὶ κάλλιστα ̓  κατακέεσθαυ μέντου 
τὸν ἄνθρωπον μέγα τὸ διάφορὀν ἐστι καὶ ἡμέραι ἱκαναὶ 
τεσσαρεσκαίδεκα, εἰ ἀτρεμέουι, εἴκοσυ δὲ πάµπολλαυ, 

Πνομίμην ἐπίδεσιν λέγὲι τὴν ὑπὸ πάντων εἰθισμένην 

καὶ ὥσπερ ἄγραφον Ίδη νόμον οὖσαν' οὕτως γαρ κάν τῷ 
βίῳ τινὰ τῶν ἐθών, ὅσα πρὸς ἁπάντων ἐπιτηδεύηται, τοῖς 
νόµοις ἐστὶ παραπλήσια. τὴν μὲν οὖν καιαγματικὴν ἐπί- 
ὑεσιν οὐ πάντη ἐποίουν τοῦ προσήκονέος, καὶ διὰ τοῦτο 

3 ” ” ’ πω 

πλείονα περὶ αὐτῆς ἐγραψέν ἐν πρωτῷ βιβλίῳ περὶ τῶν 
3 -” 3 - 4 ᾽ ῃ ’ 3 ο 3 3 

αγμῶν. ἐνταυθοι δὲ ουδεμία παῦθήματος ἐπίδεσις ουὐδενὸς 

εα Ύἱαο {τοπεπίες ππονεπίας, Ύαπαπα Παπιεγὶ αγιοπ]ο 

Ἱιηραίατ, 

Ι.ΧΙΧ. 

δὲ ομῖς ἱρίέμγ Περιεπιμπι υἰπομίμπῃ αἀλίδεαε, μὲ εεἰεγίξεγ 

θἰμιπείμγ; εείεγα Φεγο οπιπία επῖγα ᾖιμ]απιοᾶί [αδεια 

/ωρεγυαοια επίηπει, τεείε ιμῖφμε [επεει εεἰεγεγφιε 

Ποπιίπεπι αἆ οριίπιαπι ϱαἰειμάίπεπι ψεγάμσεῖ. Όιεῃ ]α- 

οετε πιακίπιε αἆ γεπα ρετιίπει, [αεύφμε [ιπὲ φμαμογᾶε- 

οἴπι ες, [ φμίε[εαῖ; αἆ [ωππιμῖη υἱριπεῖ, 

Γιερῖβππαπα γιποιπ]απι αρρε]]αῖ αποά οπιπΙβιθ 1 ϱοΠ-- 

Γαεἰαάίπε ε[ἰ, 4ο Ἰάπι ε[ὶ νε]α!ῖ Ἰεκ αιαεάαιπ πο [ογ]ρία: 

Πο επίαι εἰ 1π νΙία ΠΕ, τί 4105 ΠΠοΓθ6 ΟΙΠΠ65 Πάει 

Ἱερίρας Π]ος βπι, Ὑιπου]απα Ἱρίατ αποᾷ αἲ ΓΠασίινας 

ΡετΙΙΠεΙ Ἰπο πο αἀπιοάμαι αοοοπαιηοάαίας, αἴφια Ιεῖχγοο 

Γα[ϊας ἆθ ἀρίο [οηρ[ῖ ἵπ Ῥεῖπιο ἆο {ταοϊαχῖς. Ἠϊο απίειι 

πμ]]απα ν]ῆαπα εχροπίας, εἆ αάοά ε]ακαιοάί γἱποα]αι 
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τοἰαύτη. ΄ δέδεικται γάρ µοι καὶ διὰ τῶν εἰς ἐκεῖνο τὸ υ- 
βλίον ὑπομνημάτων, ἀλλὰ καὶ νῦν ἀνεμνήσθη, πάντα μὲν 

ὅσα τῷ ερόπῳ τῆς ατα λμασικης ἐπιδέσεως ὑποπίπτεί πα- 

τα, κατ ἐκεῖνο το βιβλίον ὑπ᾿ αὐτοῦ 7ε7ραφθαι, πάντα 

ὃδ᾽ αὖ πάλιν. σα τῇ λοιπῆ κατὰ τοῦτο, γίνεται γαρ ἡᾗ 

παταγματικὴ περιβαλλόντων ἡμῶν ἐν κύκλῳ τὰ ὀθόνια τῷ 
Κατέαγότι µορίω. τὸ δεύτερον εἶδος τῆς ἐπιδέσεως ἐπ᾽ ἄλλα 

μόρια τὴν νομὴν ποιουµένων, καὶ κατά γε τὸ πλεῖστον ἐπὶ 
τὰ ἄντικείμενα τῷ πεπονθότε, καθώπερ κάν ἐητρείῳ εἶπεν" 
ὁμολογέει δὲ  ὁμοῦ μὲν ἡ περὶ τὴν ζλο µασχαλην περ 

ο. 

ο’. 

Σὲ μέντοι τινὶ ἐπὶ τἀναντία ἡ κληῖς καταγείη, ὃ οὗ µάλο: 
στα γίνεται, ὡὦστε τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ στήθεος ὀστέον ὑπο-- 
δεδυκέναι, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ἀκρωμίης ὁστέον ὑπερέχειν καὶ 
ἐποχέεσθαι ἐπὶ τοῦ ἑτέρου, οὐδεμιῆς μεγάλης ἴπερείης 

ταῦιά Υ ἂν δέοµο. αὐτὸς γὰρ ὁ ὤμος αἀφιέμενος καὶ 

βἀμιρεαίωτ. ΟΠεπάίπιας επῖπι 1Π οοπηπιεηξαγ]] 1Π 908 Ἱῖ- 

ῬγοῬ εἰ παπο εἰῖαπι 1Π πιεπιοτίαπι τεάΙρΙπιαθ., ΠΠΟΥΡος οἵι- 

ηες ηυίρι βοοοπηπιοάαίυγ 14 νΙπου]απ ααοά αἆ {Γαοίμγαβ 

Ῥετιϊπεί ἰταδιίο {με αὖ Ἠϊρροοταίε 1Π εο νο]ιπιῖπε, 1π 

Ίου αὐίεπι ΟΠΙΠες φπὶ αἰίεγαπι νΙποϊεπάἰ ΤαΙΙΟΠεΠΙ Ρροβι- 

Ἰαηί. Ῥοττο απίεπι 1Π 6ο νίπου]ο αποά αἆ {αοίαταν ῥρετ- 

πεί {α[οῖα [αρετ αΠεοίαπι ΠΙΕΠΙΡΤΗΠΙ 1π οτΏεπι οἴτομπιάᾶ- 

τσ, [εά ἵπ αἰίετα ν]ποιεπά1 ταίῖοπε {εγίαχ αἆ αἶῖας ρατίες, 

8ο Ρ]υτίπιαπι αἆ εδ ϱ8ε υ]Παίαοε [εᾷίΙ οοπἰτατίαε [1έ, 

ααοά 1π Ἠρτο ἆε οβϊοῖπα πιεάϊοὶ κ ολκίας, Ύαυὐπι ἸπαηΙξ: 

οοπ/{επΗξ αμίεπι ομπα οαρῖίε Ἠαπιετὶ Τα[οία αἆ αἰίεγαπι αἶαπα 

ἀεπιί[τα, - ολ 

. Γ.ΧΧ. 

δί ἵπ ]ηβιὶ [γαείμγα, φμοᾷ γατο αεοῖαϊἰε, εοπεγαγίµπι ευε- 

πίαξ, μὲ [ε[ίεει τὰ οἱ] φιμοᾶᾷ α Ῥεείοτε ε[ [μδ]οίαεμτ, 

ἰά φιμοὰ α [ωππηῖιαιε ἰαιί [εαρμίαγωπα ο[[ Γωδιπίως Γε- 

ἵχαξμγ αε [μρεγ αἰίεταπι εχεεᾶαε, πμἰ]ο Ίπαςπο ῥγαε[ιάἰο 

«ορως ε[, ἀεπι[]ο επἰἶπα ἶαιο [εαριίαγιπα ο[]ε οσα Πμππεγο 

ΕΛΙΕΝΟΟΦ Το, ΧνΙΙΙ, Ὀ ἆ 
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ὁ βραχίων ἱδρύοι ἂν τὰ ὀστέα πρὸς ἄλληλα καὶ φαύλη 
ἄν τις ἐπίδεσις. ἀῤκέου καὶ ὀλίγαι ἡμέραι τῆς πωρώσιος 

γένοιτ ἄν. 

"Εμπροσθεν μὲν ἔλεγεν, ὡς τὸ πολὺ τὸ ἀπὸ τοῦ στέρ- 
νου µέρος τῆς κλειδὸςν ὁπύταν ὕλη δι ὅλης ἑαυτῆς ἄπο- 

καυλι- (698) σθῇ,. πρὸς τὴν ἄνω χώραν µεθίσταται, τα- 
πεινότερον δὲ Ίίγνεσθαι τὸ ἀπὸ τῆς ἀκρωμίηςο. νυνὶ δὲ 
περὶ τοῦ σπανιωτέρου τρόπου γράφει, καθ ὃν ὑψηλότερον 

μὲν γίνεται ἀπὸ τῆς ἀκρωμίης» ταπεινύτερον τὸ πρὸς τῷ 
στέρνω, ὃ καί [328] φησιν εὐιατότερον ὑπάρχειν. αὐτοῦ 
καθιεμένου συγκαθίσταται καὶ τὸ τῆς κλειδὸς µέρος, ὅσον 

συνεχές ἐστι τοῦ ἀκρωμίου. καὶ οὕτως ἐξ ἴσου τε γενόμὲ- 

νόν Φατέρῳ τῆς ἐπιδέσεως καὶ τῆς Θεραπείας τυγχάνει». 

οα. 
Εἰ δὲ μὴ καταγείη μὲν οὕτως, παρολισθαίνου δὲ ἐς τὸ 

πλάγιον ο τῇ 1 τῇ, ἐς τὴν φύσιν μὲν ἀπαγαγεῖν ἂν δέοι, 

γεοῖε Ιπίεν [ε ο[]α εοπομγγεπῖ, ας θα μαερίς Τατῖο οἰπείειιᾶί 

[αεῖς εγἰε εἰ εαἰ]μο ραμεῖς ἀἰεῦως ἴπεγε[οες. 

Ία Γαρεγιοχῖρας απ]άεπα ἀεπιοπβτανιε, αδῖ {οίππα Ἱα- 

βυ]απα ἱγαπδνεγίαπι αργαπιραίατ, Τεγε αιοά α ρεοίοτε ε[ὲ 

{ωσ[απα οοπνεσίῖ; οποᾷ α Γαπιπήίαίο Ἰαίί [οαρα]αγαπα ο[]ς, 

ἀεοτ[απι. ἌἈμπο επι πισάμπι Ρρετ[εαι]ίας απῖ ταΓΙΗ9 8ο-- 

οἷάῖῖ, [αῦ απο εα ρατ5 Ἰαδι] ᾳὖαε ε[ α [απιπη]ίαίο Ίαιῖ 

[οαρυ]αγαπι ο] Γαγ[απι Γεγίαχ, αυαθ ἃ Ῥεοίοχε ἀεπηεαγ 

αἴᾳπε Ἰ1ο, ωί αἲῖ, {αοἷ]ῖας Γαπε[οῖί. Ναπι ἀεπι[α Γαπιπητίαϊθ. 

Ἰα1ῖ [οαρι]αταπι οἷῇς, Ππη] εἰῖαπι ἀθπηϊείαχ θα ]ασι]ῖ Ρατ 
αιαε 1Ρῇ οοπππαίασ, Ποφπθ αἰ{ετὶ αεφιαία ἀΠραίας ος- 

ταἰμχᾳμθ, 

ΙΧΣΧΙ. 
Θμοά[ί ποπ οοπαπηἰπιαϊμΥ Ἱοο ραείο, [εὰ αὖ Ἱας νεὶ Ιἶ]α 

Ῥατίε ἵπ ἴαίεγε εγωπιραε, ἵπ [μπα ἴοεμπι οοἰοςαπάμπε 
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αναγαγόντα τὸν ψί σὺν τῷ βρωχίονε, ὥσπερ καὶ πρό- 
σόεν ο ὐμά ὅταν δὲ ος εἰς τὴν ἀρχαίην σύσιν, 

«ιπαχείη ἂν ἡᾗ ἄλλη ἐητρείη δρ τὸ μὲν οὖν πλεῖστα τῶν 
παρηλλαγµένων. κατορθοῖ αὐτὸς ὁ βραχίων ἀναγκαξόμενος 

πυπρὸς τὰ ἄνω. 

:4κούειν σε χρὴ νῦν εἐρῆσθαι πρὸς αὐτοῦ κατὸ τὴν 
ἔνδον ἢ) έξω μετάσεασι» τῶν ὁὀστῶν, ἄκουε δέ µου λέγον- 
τος. ἔνδον μὲν εἰς τὸ βάθος τοῦ σώματος, ἔίω δὲ ἐπὶ τοῦ 
πρὸς τὸ δέρµα. 

οβ’. ν 
Ὅσα δὲ τῶν ἄνωθεν παρολισθαίνοντα. ἐς τὸ πλάγιον ἦλθεν 

ἢ ἐς τὸ ο... συμπόρσυνὺ ἂν τὴν πατόρθωση, εξ 
ὃ μὲν ἄνθρωπος ὕπτιος κέοιτο, κατὰ δὲ τὸ μεσηγὺ τῶν 
ὠμοπλατέων ὑψηλότερόν τι ο κτ ὑποκέουτο, ὡς νο κό 
δὲς Επ τὸ στῆθος ὥς μάλιστα καὶ τὸν βραχίονα, εἰ ἀνά- 

νὰ ο 

ετἰε, ἶαιο [εαριίαγιπη ο[]ε πα ομῖα ἨμΠΠεΓΟ εποϊαϊο, 
φμεπιαάπιοάμπι εἰ ἵπ [μρετίοτίδις επρἰἰαρίπια, Ὀδί 

ἱτεέεμιμπι [ιετὶε ἓπ ργϊίπωπε [αιμπα, γεἰίφµα ομγατῖο 

Ὀπεε[ἐγγίππε ρετ[είειμτι  ΕΡἰεγμπιφμε ἰρίιμτ φτι γατιες 

ἀπιεν [ε εε[Γεγώηε, μ]ς Ἰμήπεγο [μγ/πι οοαςἰο γεβιείεωτ. 

νο δά αὉ ἀρ[ο παπο Ῥτοροπίίην, αοεῖρετο ἀεβεπιμς' ἵπ 
ο{[ε φιοά Ίπ ΠΠΙεΓΙοΓΕΠΙ νε] εκίετῖογοπι Ραγίειι Ρτο]αΡίέατ. 

1πίε]]]σο πιπο (παπι ἀῑσοο Ιπίεγίογετα Ρατίεπι, 6ὰπΙ ϱἶαθ 

αἲίε Πία ε[ι 1Π ϱΟΓΡΟΓΕ; οχἰεγίογεπα, Ἅμας 1π Γαρογβοῖθ 
αἆ ουίεπι, 

ν 

ΓΧΧΙ, 

Ὀδίομπφμε αμξεπι φιοὰᾷ α /μμεγίοτί γατιε ε[ ἵπ ἴαεις φεὶ 

ὑπ ὑπ[εγίογειι ραγίεπι νεπῖαε, εοπππποᾶε τε[ίεµίεωτ, [ 
'λοπιο τε[ωρίπειμτ, [μζ]εσία αἰϊφμα γε ΙΠίεΥ /εαμιία. φµαε 

αειοἰίαῖ [το μὲ ρεοιως οµαπι ππακίτπε ΤεοεμγυείµΥ; αἰἰφμῖε 

ἴεεπι Ίμπιεγμπα ἹΠμπία ἰαῖμς επἰειέμπι ᾗιΓωπ αἀάμεοαε. 

Ρά2 
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7ου ΄τες παρὰ τας πλευρὰς παρατεταμένον: ὁ δὲ: ὑητρὸς 
τῇ μὲν ἑτέρη χειρὶ ἐς τὴν κεφαλὴν ποῦ βραχίονος ἐμβα- 
λων τὸ Θέναρ τῆς χειρὸς ἀπωθέοι, τῇ ὃ᾽ ἑτέρη τὰ ὁστέα 

τὼ κατεαγότα εὐθετίξου, οὕτως ἂν μάλιστα ἐς τὴν φύσιν 

ὤγου. ἀτὰρ ὕπερ ἤδη εἴρηται, εὖ µάλα τὸ; ἄνωθεν ὁὀστέον 
ἐς τὸ κάτω φιλέει ὑποδύνειν. τοῖσι μὲν οὖν πλείστοισιν 
Ἰὅταν ἐπιδεθῶσι, τὸ σχῆμα ἀρήγει παρ αὐτὼς τὰς πλευ-- 

ρὰς τὸν ἀγκῶνα πονμα οὕτως ἐς τὸ ἄνω.τὸν ὤμον ἀναγ- 
κάξεσθαι.. ἔστι ὃ᾽ οἷσι μὲν τὸν ὤμον ἄἀναγκάξειν δει ἐς 

τὸ ἄνω, ὡς εἴρηταυ. ο τι Ὀ ον, 

Ὅταν οὖν τὸ συνεχὲς τῶν στέρνων μέρος τῆς κλειδὸς 
. 3 ο ῃ Ἀ Ἡ . ’ ” .α-'ὁ 

ᾖ εἰς τὸ πλαγιον 3 εἰς το κατω παρολισῦῃ, τηνικαυτα φησο 

συμπαρασκευάξεσθαν εἰς τὴν κατόὀρθωσεν, εἴ τις τὸν ἄνθρω- 

πον ὕπτιον κατακλίνας ὑποθείη μεταξυ τών ;ὠμοπλατῶν 

κατ αὐτὴν. τὴν ῥάχιν δηλονότι προσκεφάλαιον 1 ὑπαυχέγιον 

9/ τυ τοιοῦτον, ὡς περι λασμήας κατὰ τοῦτο 1ῤῥαΛας. τὸν 

θώρακα σύμπαντα. τὸ" γαρ περιῤῥηδὲς ἔῃ οὕτως εἴρηταυν 

καὶ παρὰ τῷ ποιητῃ ̓  

Περιῤῥηδής τὲ τραπέξης κατέπεσε. ιά 

:Πήεάϊιειμς νεγο αἰίετα παπι αἆ Ἰμππεγὶ εαρμὲ ἀαία Ῥτο- 

πηιπεπεὶοτὶ ραΐπιαε ρατίε τερεἰἰαῖν. αἰίετα φμοᾶᾷ ἀἰάιοξμτα 

ε[ῖ εοπιροπαξ: [ο επῖπι ππακῖπιο ἵπ παξμγα[εηα Γεάεπι γε- 

[ἶεμει. δεᾶ, [οι Ίαπι ἀἰαίτημς, [μρετῖμς ος ἀεο[ιπα 

[εγὶ ππααίππε [οΐε. Εἰεγίσφμε μδὶ αἰίςαιί [περ  οο-- | 

υπεπῖε ια [βιτατὶ, μὲ ομδϊεμς Ίμωια ἴαίμς οοπεἰπεαΗτ, 

[εφμε Ἰμππετὶ εαρμὲ εποἰεατ. 

ὈἹῬα εα ρα ]ασι]ϊ ᾳπάε οἵπι Ρεοίογῖ ο[[ε οοπαπηΕ{]-- 

{αν νε] ἵαπ Ἰαΐας νεἰ ἴπ Ἱπ[εγίοτεπι Ρρατίεπι Ῥγογμπιραί, 

ίππο αἲῖ οοπιπποᾶε τε[ηταῖν ΠΠ Ἡοπιο τε[αρἰπείασ, [αβ]εοίο 

{πίες [οβρα]ας. ]ακία [ρίπαιι Ρα]νίπο [ει οεγνὶσα]ί,  Άνα 

ἰα. απορίαπι, τί  Ἠας γία ἰλμοτακ {οίμδ γοσαγνείασ.͵ Που 

απίεπι εχρτείΠἰ υοσαῦι]ο περιῤῥηδὲς, απο Ροεία. εἰΐαπα 
π[αγραν1ί αασπι ἀπαμῖΕ:, | 

ΠΙεριῤῥηδής τὲ τραπέξης κατέπεσε. 
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κατὼ τοῦτον οὖν τὸν Σρόον σχηματισθένεου τοῦ ἀνθρώ- 
που αὺν ἰατρὸν ἀξιοῖ τῇ μὲν ἑτέρᾳ χειρὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ 
βραχίονος διανώγειν παρὰ τὰς πλευρᾶς παρατεταμένον ἅπω- 
Φεῖν. ἐκτός.. οὕτως γὰρ ἂν διασεαίή μάλιστα τὸ κατεαγότα 

μύρια τῆς κλειδὸς. εἰς τοῦτο καὶ τοῦ περιθῥηδοῦς σχήματος 
συντελοῦντος οὐ μικρόν. διαπλάττειν δὲ τῇ ἑτέρῳ χειρὶ καὶ 
συναπάγειν πρὸς ἄλληλα τὰ διεστώτα τῆς χειρὸς µόρια τὸν 
βρα]ίονα πρὸς τὰς πλέαρᾶς αρα ακωὰ ἀνάγοντα κατὰ 
την ἑξῆς ών ἐνίοτέ φησιν ἄμεινον εἶναι, 

«τω ος ογ. ) 
[559] . Τὸν δὲ ὀγλήνα, πρὸς τὸ στῆθος παράγει», ἄκρην 

δὲ τὴν χεῖρα παρὰ τὸ ἀπρώμιον τοῦ υγιδορ ὤμου ἴσχειν' 
ἣν μὲν οὖν κατακέεσθαι πολμον ἀνεισεήριγμά τυ θες 

θέναε χω, ὡς ἂν ὁ ὤμος ἀνωτᾶτω ἔη, ἢν δὲ περι, 
ισφενδόνην χρὴ ἐκ ταινίης περὶ τὸ ὀξὺ τοῦ ἀγκώνος ποιή- 

σαντα ἀναλαμβάνειν περὶ τὸν αὐχένα. 
--ἲ 

Ηοπιῖπο Ἰσῖίαχ Τα Πσιταῖο Ῥγαεοῖριι ταἳ πιεάϊοις α]ίεγα 

πηππα Ἠυπιετὶ αἆ Ἰ]αΐπ αἀάποία οαραῖ 1Ππ εχἰεΓΙοΓεπι Ῥαχ- 

ἴεπι τερε]]α!; Πο επίπι ἀἰάμοίαο αρα] ρατίεο Ρ]ατίπνατη 

Ἱπίες Τε τεοεᾶεήέ, Γεοιτγαῖο Ρεεὶοσίς Παρίία πια] αἆ 

εαπι ΤεΠΙ γκο π]τετα παπα οοπηπροπαί αἴηπε 1Π 

ππασι αάωσαὶ ἀϊάποίας σι] Ρατίες; Ἱπαπιεταπῃ γετο ]αχία 

Ἰαΐμς Γατ[απι οοπιρε]Ι Ππίεγάπα [αῑμς ε[ο 1π [εηπεπΡρις 

αο[οτ1β1ῖ. 9 

ΙΧΧΠΠ. 

δεᾶ φμϊζισάατα, αὲ παγτανρίπης, ἀεδει ᾖιππεγὶ εαρμὲ [μγ[ωπα 

μγρεγὶ, ομδίέη αμέεπι αἆ ρεοῖις αάάμείι, ἨΠιαπμς Ψετο 

αἆ [ωππέαίεπι αι [εαρμίατμτα ο[]ς αὖὐ ἵπιερτα ῥατίε 

Ῥοττίρεπάα εβ. Θμοᾶ[ Ποπιο εµβατε ποη τεεµ[ει, αἰῖ- 

ομῖά ππροπετε εοπυεπῖε φμο Πμἰείαίμγ, [ο μὲ Πμππετὶ 

εαρμῖ πιααῖπιε [μύϊίπε [ε; αἱ [ ἱπαπιδμίας, [ωπάαπι α 

οεγρἰείδις [μ[ρεπάετε εω [α[οῖα οµοτίει, φμαε ομδεὶ επαὶ- 

πεπείατα οοππρ[εεῖαϊμγ. 
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Τὸ δὲ τοιοῦτον σχῆμα πρὸς τὴν ἐκτὸς χώραν απάγευ 

δηλονότυ τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονος, ὡς συναπάγεται καὶ 
τὸ τῆς κλειδὸς µέρος τὸ συνημμένον τῷ ἀκρωμίω, αλλ οὐκ 
εἶναι χρείαν φησὶ τοιούτου σχήματος ὡς τὸ πολύ. ήγίγνε- 

σθαι γὰρ αὐτάρκως τὴν ἐπανόρθωσιν καὶ διὰ τοῦ προτέ- 
ρου, καθ ὃ περὶ τὰς πλευρὰς ὁ βραχίων παρατεταμένος 
ἐπήγειοι τοῦ αγκώνος αὐτόθε µένοντος, οὐχ ὥσπερ νῦν 
ἐπὶ τὸ στῆθος παραγενοµένου. τοῦτ οὖν παρέχειν ἐπὶ τὸ 
στῆθος οὐχ ὡς ἀχρήστου τοῦ προτέρου φευκτέον ἡμῖν ἐστιν, 
αλλ ὡς καὶ διακινουµένου τὰ πολλὼ τῆς προκειµένης ἐἔνερ-- 
γείας κατορθοῦσθαι δυναµένης. εἰ δ᾽ ἐν τῷ πράττειν αὐ- 

τὴν μὴ ὑπακούοι τὰ ἔργο", οὕτως ἐπὶ τὸ δεύεερον σχῆμα 
µεταβησόμεθα. 

Ἠαεο Πριταπά!ϊ ταῖῖο εΠιοῖί πἳ Ἠαπιετί οαραί ἵπ εχῖε- 

Γἱογεπι ρατίεπα οοπρε]]αίας, οπι ᾳπο αἀάποίίας εἳ ]αρι]ὶ 

Ρατ ϱἩαε [ωπιπηία ια Ἰα [οαρυ]αγαπι ο[ αἀ]αποία εἴ, 

δεά ε)ασπιοάϊ Παβία Ιπᾳαῖί {ετε οραΒ ποπ ε{ε, ᾳποά Γ[α- 

Ρεγῖοτί [αἱ] τεβΠ(παίατ, Γαῦ απο Ἠπππετας Ἰαχία Ἰαΐας εκ- 

{επίις αἀάμοεβαίαχ ομΡΙίο ἀΡίάεπι οο]]οσαίο, ποᾳπ αιεπιαά-- 

πηοάπι ΠΙΠΟ Ρεο[ογί ΓΠαρετἰπιροῇβίο. ΑΡβΙπεγο Ιρίίωτ ἆε- 

Ῥεπιῃς αἈ Ἱπιροπεπάο ομΡΙίο {αρες Ρεοίαθ, ποπ οποά Ἠῖο 

λαρίίας Ρρτίοσί Πί ἀειεγίος, Γεά αποᾷ Ρε 1]απι ἀἁαππιίακαξ 

ΡΙεγαφπο Ργαε[ίατί Ρο[Πηε, -απαθ αἆ τεροπεπᾶαπι Ιᾷοπεα 

Ροβία Γαπῖ. Ὀποπιοάίο Π τε ποπ {[αοσεάαῖ, αἆ Ἱαδίταπι 

{ταηφδίρίπιαθ Γεομπάο Ἴοοο οΠεπ/[απι. 



/ 
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ΒΙΗ 4ΙΟΝ ΚΙ Γ4ΙΗΝΟΥ ΕΙΣ 4Υ- 

πο ὙΠΟΜΝΗΜΗ4 4ΗΥΤΕΡΟΝ. 

Εὰ. ΟΠατσ!, ΧΙΕ, [532. 388.] : Εὰ. Βα[,. Ῥ. (599.) 
α. τν 

[955. 9599] (599) ]νάθος δὲ ὀλίγοισιν {δη τελέως 

ἐξήρθρησε. 

7γάδον ὀνομάξουσιν οἳ ἀνατομικοὶ τὸ ὑποκάτω τοῦ µή- 
λου καλουμένου. τὸ μῆλον ὃ᾽ αὐτοῖς ἐξέχον ἐν τοῖς [35δ] 

πρύσω διακρατοῦσιν αἀτρέμα περιφερές. ὁ τοίνυν /πποκρά- 

της οὕτως εἴρηκεν, ὤμου δὲ ἄρθρον ἐν ἴσῳ τοῦ κατ ὤμον 

ι 

ΗΙΡΡΟΟΒΑΊΤΙς ΏΕ αΏτ1ούΤΙς Τ1. 
ΡΕΕΒ ἘΤ 6ΛΙΙΕΝΙ ΙΝ ΕυΟΜ ΟΟΜ. 

ΜΕΝΤΑΒΙΟς «ΡοῦνΏῦς. 

18 

Π]ατι]]α Ῥαμοῖς Πασβεπις Μοίο ἴοεο πποῖα ε[. 

Οιῖ ορεΓαπι ἆαπί εογροτῖρῃς Ιπεϊάεπάϊῖ γνάθον ἆἷ- 
ουηῖ εαπη ραγίεπι ᾳπαε σεπῖς [αρ]εοία εἰ; σεπᾶς νετο, (παε 

µῆλα νοσβηῖ, ε86 ᾳπαε Ἰεπ]ίει γοίππζαε 1Π Ταοἷς ῥτοπι(πθι. 

Οιεπιαάπιοᾶαπι 1βιίας Ηιρροοσταίες ἀῑκίε, ατοπ]απῃ 4Η ΘΙη 
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Εὰ, Οµατι, ΧΠ. [322.1 Ἐά. Βα[, Ύ. (5990. 
ἄρθρου, ἵνα καὶ γυνὶ λέγων τὸ κατὰ τὴν γνάθον ἄρθρον 
ἢ τὴν κάτω γένυν ὠνόμασε γνὰάθον. οὕτως δὲ καὶ ὁ ποιη- 
τὴς εἴρηκε᾽ 

Κόπτων ἀμφοτέρήσο, χαμαὶ ὃ᾽ ἅπαντας ὀδόντας 
γνάθων ἐξελάσαιμι συὺς ὡς ληϊβοτείρης. 

καὶ γὰρ, κἀκεῖνοο Φαίνεται γνάθους ὀνομάζων τὰς γένυας" 
αὐτός τε πάαλιν ὁ “Ιπποκράτης ἐν τοῖς ἐφεξῆς γνάθους αὐ- 

τὰς καλει περὶ μὲν οὖν τῆς προσηγορίας ἑκανὰ καὶ ταῦτα. 

διὼ τὲ δὲ φησιν ὀλίγοις ἐξαρθρήσασθαι τὴν γένυν αὐτός σα 

διδάξει διὼ τῶν ἐπιφερομένων, οἷς δὴ πρόσεχε τὸν νοῦν. 

β, 
᾿Οστέων τὲ γὰρ τὸ ἀπὸ τῆς ἄνω γνάδου πεφυκὸς ὑπεξύγω- 

ταυ πρὸς τὸ ὑπὸ τὸ οὓς ὁστέῳ προσπεφυκύτι, ὅπερ ἄπο- 
κλείει τὰς κεφαλὰς τῆς κάτω γνάθου, τῆς μὲν ἀνωτέρω 

ἐόν, τῆς δὲ κατωτέρω τῶν κεφαλαίων. τά τε ἄκρέα τῆς 

1αἱἱ {οαρπ]αγαπα ο[ῃς, Ῥτο ατιου]ο αἱ ουπα Ἰαΐο Γοαρα]α- 

τυπῃ ᾿ο{[ᾳ οοπιπηΗΠίατ, {ο πππο πιαχί]]αε ατίϊοα]απι Ιπίε]-- 

Ἰοχίε, απαπι πιαχ]]]απι αἲῖ, αυᾶπι γνάθον αρρε]]αί. Θίο 
εἰῖαπι Ρροεία ἀῑχίε: 

Κόπτων ἀμφοτέρησε, χαμαὶ ὃ᾽ ἅπαντας ὀδόντας 
γνάθων ἐξελάσαιμι συὸς ὡς ληϊβοτείρης. 

Ὀρι νἰάείατ αρρε]]α[[ο γνάθους πιαῖας οἱ πιακί]]ας, (189 
1ρ[ο εἴῖαπι Ἡϊρροοταίες ἵπ Γεπεπίῖρις γνάθους ποπιπαϊ, 

Αίᾳπε ΊἨαεο ἆε νοοθμι]ο, ΘΌατ απίεπι [οπρΓεηί ραποῖς 

τπαχ]]]απι {οἱο Ίοοο ππονετῖ 1ρ[ο ἀεῖποερ ἀοοεΡῖί; απῖ- 

Πάπα αρ]ίας αἀ]απρίίο. 

Π. 

Οἱ επϊπι φμοᾷ α ππαἰὶς ρτοσεᾶϊε οµπι εο εοπ]μπραϊγ φιοᾶ 

αὐ αμγε; Ἰος αιίε Ἱπακ]]ίαε οαρῖία επε]ιαῖε, ΦφμοΓήι 

ππμπι α [μμεγίογὶ ρατίε [άμπα εξ, αἰεγιπι [ιμὸ]εοιωπ. 

τετ εἰ ππακιίαε εαριιῖδµς πω ομµίάεπι οὗ ἰοπβίεμάί- 
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Εὰ. Ολατί. ΧΙ. : 55.1] ο Ἐά. Βαΐ, . (505.) 
κάτω βου τὸ μὲν διὰ τὸ μῆκος οὐκ εὐπαρείσδυτον, τὸ 

ὃ᾽ αὖ τὸ κὀρωνόν τὲ καὶ ὑπερέχον. ὑπὲρ τοῦ ζυγώµατος. 

Ἐτρηταί µοι καὶ πρὀσθεν ἓν πε τῇ περὶ τοῦ ἀγκῶνος. 
ἐξηγήσει καὶ τῷ. πρώτῳ τῶν ὑπομνημάτων' καὶ εἴ τις οὐ 

- -” ’ . 

χοξεῖ σαφώς τὰ οὕτως ὑφ Ιπποκράτους λεγόμενα, δείκνυσο 
-- υ ’ - / 

καὶ τοῦτο πρὸ τοῦ διδάσκοντος ὁστᾶ μαλιστα μὲν ἀνθρώ- 
3 3 Δἃ ” ή 3 

πων, εἰ δὲ μὴ, πιθήκων. ἄμεινον δὲ μὴ νῦν, ὁπότ ἄναχι-. 
΄ .) ’ 3 ’ 5“ η] - 2 ” 3 3 

γνωσκει τα βιβλία, ταύτην ἕξιν γίγνεσθαι τὠν οστών, αλλ 
» 2 3 ” , ρ 1 κ ΔΡ ς 2 
ἐμπροσῦθεν ἐπὶ χολης γεγονέναι. λέλεκται δὲ καὶ ὡς ὑφ 

ἡμῶν }έγραπται βιβλίον τοῖς εἰσαγομένοις περὶ ὁστών, ὅευ. 
- / ι ͵ - Ἅ σ Π - , τὲ τῷ μέλλοντι συνιέναι δῇλον τέ ἐν τούτοις τοῖς γράμμα-. 
εις ’ ΄ ’ ’ ή 3 α΄ 

σεν ὁ /πποκρατης λέγεε, προγεγυµνασθαι βῥελτιον ἐστιν ἓν 
3 ’ Ν ’ --ᾱ ν ἀ ών / ’ 
ἐκείνω. καὶ τοίνυν ἐμπροσῦεν ἔγραψα καὶ νῦν ποίησω µέσην 

. - 3 ’ .) ” τ. 

τινα τοῖς 9 ἑωρακόσι καὶ μὴ ἑωρακόσι διδασκαλίἰαν. οὕτως 

γὰρ. οἵ 9 ἑωρακότες οὐκ ἀνιάσονταυ τῷ µήκει τῶν λόγων 
οἵ τ᾽ οὐδ᾽ ὕλως ἑωρακότες οἷον ὑπογραφῆν τινα ἔξουσι τῆς 

.- ’ .. 3 ” -” 

ακριβοῦς µαθήσεως, ἣν οἵχ οἷόν τε χωρὶς τῆς ἐπὶ τῶν. 

πεπα πο [αεί] επρε]ίεμγ, φιιοὰ το[ίτο [πιῖ]ε {νβαία ος 
εχοεᾶῖε, 

Απίεα ᾳποφιε ἀἰκίπιαθ ΙΠ εχροΠιοπο ΠΗδρτί ἆε [ταεία- 
6 εἰ 1Π ΡΤΙΠΟ οοπιπιθηἰατίος { απῖδ πο Ιπῖε]]1σιῖ ᾳααθ 

Σία οἶατε αἳ Ἡϊρροογαίε εκροπιηίας, Μαῖο ορις ε[[ε πιοή-- 

Πταϊῖοπε οίπαπι, Ργαεεῖριθ Ποπιηίς γε] οετίε Ππιῖας; {[α- 

επς αμίεσι ποη ε[ί Ίππο ααππι Ίδετ Ἱεσιίατ, [εὰ Ῥεῖις 

Ρε; οἰἵαπι οἴῖα Ιπ[ρίοεγτε Ἠἱπίπιας επι [οπρίαπι {Πε 
8 ποδίς Ίρταπι 4ε ο[πραφ αἆ «ο5 απἱ ρτίῖπιας ΙΠ[Η{π{Ιοηςς 

εζά][ομηέ, 1π Φπο απἲε εχκετοετὶ ππε]ίας ε{ὶ ειπα απῖ Ρεί- 
οερίαγω6 ε[, ᾳπαε αὓ Ηιρροοταῖε [οηδιπίας, Αίαπὶ αἱ ἵπ 

Γαρετῖοσίθις [οεΙρί, Πο εἰίαπι πµπο {αοίαπ πιεάῖαπι ϱ1αἩ- 

ἆσπι ἀοοἰτίπαπι 1πίες εαπι ᾳααθ οοπνεπῖί 19 απϊ 1Π[ρεσο- 

τ1Πῖ εἴ 64πΙ ϱᾳπάο 18 απῖ πο Ἱπ[ρεκοτίΠίΙ. Ἠσο επῖπι 

Ραοίο αἱ 1Π[ρεχετίηί ππο]ε[ίο Γεγπιοπῖς Ἰοηπιπάίπεπι πο 

{ετεηί; απ πο {π[ρεχεσίπε αμα ἀε[ογιριοπεπι αιθηᾶαπα 

Ἰανερααι εκφιἰβίαο οοβηΙ{ἱοπίδᾳ θἴιας Ἰιαροτί ποπ Ῥοίε[ 
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Τὰ. ΟΠατί. ΧΠ. [288. 334.] ἳ Εά. Ῥα{. Ῥ. (59090.) 
ὁστῶν αὐτοψίας γενέσθαι. νύε δή µον καὶ τὸ μὲν κινού- 
μενον᾿ ἐν τοῖς ὀδοῦσι στόμα τὴν κάτω Ίένον εἶναι, τὸ ὃ᾽ 

ἀκίνητον τὴν ἄνω, περιέχεσθαι δὲ πρὸ τῶν ὁὀστῶν τοὺς 

ἀλλήλους ὀδόνταφ κατά τὰ τὸ μέγεθος καὶ τὸ πλῆθος. ἐκ- 
πεφυκὸς δὲ τὸ τῆς ἄνω γνάθου λεπτύν ἔστι καὶ συνεχὲς τῷ 

περιέχοντυ τὸ μικρῦν, καθ ὃν ὁστῷ τούτῳ ὃ᾽ ἄγαν τ' ἂν 
ἕτερον ἐκ τοῦ τῶν ἀκουστικῶν πόρων ἐν αὐτῷ περιέχοντος 
ὀστοῦ. καθ ὃ δὲ συμβάλλει ταῦτα ἀλλήλοις γίγνεσθαυ 
συνάρθρωσιν ὁμοίαν ῥαφῇ. τὸ τοίνυν ὁστοῦν τοῦτο λεπτὸν, 
ὃ συνάπτει τὴν ἄνω γένυν τῇ κεφαλῆ, καλεῖται ζύγωμα πρὸς 

πὠὼν ἀνατομικῶν, ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς ὁ “Γπποκράτης φάσκων 

ὑποξυγώσαι δηλοῖ συνάγειν αλλήλοις τὰ δύο ὁστᾶ, καθάπερ 

ζυγὸν ὑποκείμενον αὐτοῖο. ὑπὸ δὲ τούτῳ τῷ ζυγώματι κοι- 
λύτης ἐστὶν αξιόλογος, ἣν κατείληφεν ἡᾗ ἑτέρα τῶν ἀποφύ- 

σεων τῆς κατω Ὑένυος, ἥν τὰ κορώνην θηλυκώς ὀνομάζουσε 

καὶ κόρωνον οὐδετέρως, οὔσης καὶ ἑτέρας ἀποφύσεως κατὰ 
τοῦτο δακνοίη, καθ’ ἣν διαρθροῦται τῷ τῆς κεφαλῆς ὁστῷ, 

πλησίον τοῦ [954] ὠτόρ. αλλ αὕτη μὲν ἡ απόφυσις βρα- 

πὶῇ ο[[α 1ρ[α Ἱπ[ριοϊαπίασ, Ππἰε]Ηρίίο Ιρίίας οκ ρατῖρας 
ουδ ᾳπαθ ἀεπίες οοπ/(]πεπῖ εαπι Ύµαθ πιονείαχ ε[Τε πια- 

χἰ]]απι; Ύ1αθ ΙπΙπιοΡΙ]ή9 ο[ί, πιαίας; Ἰπ πίγοφαθ επι ο[ῇε 

ἀθεπίος οοπ{πετῖ ατα πιαρηϊ(μάίπθ απ ΏΠΠΙΕΓΟ Ἰπίεν [6 

αθθυαἱεθ. Ῥγορεά1ί απίθπι ἃ πηβ]ῖ ο5 ἴοπιαο οοπΙπααίαπα 

11] ο], απο οοπ]πείαν απρι]ας οσοι] {επιροτίρας Ρτορίος, 

οσα Ἰοο α]ίεγήπι ο5 πεοἰτίας Ἰπ ᾳπο Πίαπι ει {ογαπεῃ 

αχ]; «πα Υοχο οοθµηί Ίαθο Ππίεν {ε, οοπιη]Πατα Πιτ Γα- 

ίμχας {π11]9. Ποσο Ιβίίαχ 98, αοᾷ πια]αθ σαρΙ1 αππεοιί, 

αὖ 16 αιὶ Ιποἰάεπᾶί οογροτίρας ορεταπι ἀεάεταπί Ίαρο]α 

ο5 αρρε]]αίατ; απαπάσφμ]άεπι οἱ 1ρ[ίο Ηἱρροοταίεν οοή]ι- 

ραιμγ Ἰπηπῖεης ο[επά]ί ἆπο οἷἵα Ίπίος [ο οοπ]απρί, πα 

Ί1σο [αρ]εοία. ἨἩμῖο απίεπι Ίαρο σαναπι [αρ]εοίαπι ε[Ι Πο 

πποζίοστα, 1π (πο Γο Ππβεγὲ α)ἰετάπι πιακ]]]αε οαραί ᾳποᾶ 

Υο[ίγΗα το[ετὲ, Ἰοο εἰ ΓΕΠΙΙΠΕΟ ΡΕΠΘΓΕ κπορώνην εἰ πειίτο 

πύρωνον Οταεοὶ αρρε]]απί. ααχία απο ρτοοε[[απα ππαχ]]]α 

4ποφιο αἱίθγιιπι εχῖριξ, Ῥες «αΠεΠΙ οΙΙΠΙ σαρ]ίο ρτορο αἰ- 

Τ6Π1 οοπιπα παν. Φεὰ Πο Ῥγονίος ε[ί, αἰίες πια]ίο Ἰοι- 
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Εὰ, Οµατί, ΧΠ. [51.1] ΄ Ἐὰ. ΒῬαἲ, Ῥ. (599. 600.) 
χεῖα ἦν κατὰ τὸ µῆκος, ἡ ὃδ᾽ ἑτέρα πολὺ µακροτέρα. διο- 

θίξει δὲ ἀμφότερον μέσον τεταμένον τὸ δίγωµα, τῆς μὲν 
µακροτέρας ταπεινότερον κείµένον, ὑψηλότερον δὲ τῆς ταπει- 

φοτέρας. ἁἀμφοτέρας δὲ τὰς ἀποφύσεις τῆς (600) γένυος 
ὠνύμασεν ὁ ᾿Γπποκράτης κεφαλὰς ἐν τῷ φάναι τὸ ζύγωμα 
τὰς κεφαλὰς ἀποχλείειν, ὅπερ ἐστὶ διείργειν καὶ χωρίζειν ἄλ- 

λήλων, τῆς μὲν κατωτέρω, τῆς δὲ ἀνωτέρω. πρόδηλον οὖν 
ὡς δυνατόν ἐστιν ἐκπεσεῖν τῆς οἰκείας διαρθρώσεως τὴν 

κάτω γένυν ἄνευ τοῦ κατωτέρω χωρῆσαι τοῦ ζυγώµατος τὴν 
κορώνην, οὐ μὴν οὐδ᾽ ἁπλῶς τοῦτο γενόµενον ἔξαρθρον αὐ- 
τὴν ἐργάσσται. «ἀνοιγομένου γὰρ τοῦ στόματος εἰς τὴν ἐδίαν 
ἐπανήξει χώραν. εἰ τοίνυν ἔξαρθρος ἔσεσθαι µέλλοι, κω- 
λυθῆναι χρὴ τὴν ἐπάνοδον αὐτῆς εἰς τὸ πλάγιον ἐκτραπεί- 
σης. ὀρθῶς οὖν ἐφεξῆς ἔφη, χωρὶς τοῦ µέγιστον χαίνον- 
τος εἰς τὰ πλάγια ἐκτρέψαι τὴν γένυν, ἀδύνατον αὐτὴν ἐκ- 
πεσεῖν. οὔτε γὰρ αὐτὴ ἀποχωρῆσαι δύναται κατωτέρω ποῦ. 
ξυγώµατος ἡ κορώνην πλὴν ἐπὲ πλεῖστον αἀποστῆναι τὴν 

κάτω γένυν ἢ τὴν ἄνω, τοῦτο ὃ᾽ ἐν τῷ µέγιστον χαίνειν 
γίνεται, οὔτ ἄνευ τῆς εἰς τὸ πλάγιον ἐκτροπῆς ἡ πρὸς τὴν 

. 

δίοτ, πίεταπε ἁῑβαπραϊίας ]ασα]Ι οο, αποᾶ πιεάίππη ἀπίες 
υἰτηππαε Πίαπι εβ, Ἰοηρίοτί Παπι]αςδ, Ῥτενιοτί ΓαὈ]χπαῖας 

ε[; πἴγοδᾳαθ πιαχῖ]]αε Ρτοσείας Ηϊρροοταίες ποπιϊπανΏε 

οαρῖία, ου σπα ἀπηιῖξ: Ἰου ααἴεπι πιακ]]]αε οαρῖία εκο]ιά1!, 

Ἠοο ε[ι ἀῑάποιε [εραταίᾳαε 1πῖετ [6ος αἰίεταιη αὖ Ἱπ{Γεγ]οτί 

ρατίε, α Παρεσογί αἰ[εταπῃ. ΟΌοηβαί 1βίίας Ῥγουίάετο πιᾶ- 

Χ]]]απι ποπ Ροίε, πΙΠ Ρτοοείας το[το Ππιϊ]ϊ5 ]ασα]ί ο([ε 

Ἠαπι]ου ἀεπιϊιιαίμγς αἲ ΠοηἨ Ῥρτορίετεα Ππιρ]οῖίος Ἱακαδὶ- 

ἴως, αδί αλά αοοϊάαξ, αρετίο επἶπα οΓ6 ἴπ Γααπα ]οοππα 

τενετ[είατ. Αά Ἠοο ἰρίας τπἳ Ἰαηκείαχ πεςε[ε ε[ὶ τεάϊίωπι 

Ῥτο]ήδεσί, εο φποά Τρία {π Ἰαΐίας οοπνετίαϊαχ. ἈἨεοίε ἀᾳῖ- 

ἔατ 1π Γεαπεπίῖῦας Ππουῖς: Ἰαχατὶ αμίεπι ΠΟΠ Ρροῖεβ, πΙᾷ 

οτς νε]µεπιεπίει αροτίο 1π Ιαΐετα οοπνετία ασ; θε θηΐπι 

Γεγτῖ Ροίε[ Ιρ[ε Ῥτοοε[ας Ἱπέτα οϐ Ίᾳσαιεα, ΡΥΙδᾳΠαπα πηᾶ- 

ΧΙ]]α α πια] Ρ]ωτίππωπα ἀἰάποαίατ, φαοά αοοϊατῖ ιδί Ἡοππο 

παχίπιε Ἠϊαί, πεπο τεδία 1π [παπι [εάεπι ρτο]αρείατ, 
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ΓΚ. Οματῖ, ΧΠ. [ᾳ54. Ἡ ΓΕ. Βαΐ, Υ. (86060.} 

οἰκείαν χώραν ἐπάνοδος κωλύεται. διά τε οὖν ταῦτα δυσκό- 
λως ἐκπίπτευ καὶ διὰ τὴν ἀνεχόντων μυῶν ῥωμην, ὑπὲρ ὧν. 

κατὼ τὴν ἑξῆς λέξιν ἤκουον αὐτοῦ λέγοντος. 

Ὑ / ' ; ΄ λα. 

ἅμα τε ἀμφοτέρων τῶν ἀπρέων τούτων νευρώδεες τένοντες 
πεφύκασιν, ἐξ ὧν ἐξήρτηνταυ οἱ 'μύερ οἳ κροταφῖται καὶ 

", μασσητῆρες καλεόμενοε. 

μι πλ δελ. , ' εκδ ν 

Ἅς ἔμπροσθεν ὠνόμασε κεφαλὰς τῆς κάτω:γένυος ἄκρεα. 
νῦν προσηγόρευσεν ἐπ ἀμφοτέρων λέγων νευρώδεις τένον-- 
τας πἐφυκέναυ. καλεῖν ὃ᾽ εἴωθε τένοντας ἐκεῖνα τὰ πέ- 

θατα τῶν μυῶν ἃ προσαγορεύουσιν ἀπονευρώσεις οἱ ἀνατο-- 

μικοὶ, νευρωδέστερα μὲν αεὶ τῶν µέσων ὄντα, διαφέροντα 

ὃ᾽ ἀλλήλων ἐν τῷ ποτὲ μὲν πλείονα τὴν. σαρκώδη φύσιν 
ἔχειν τῆς νευρώδους, ποτὲ ὃ᾽ ἐλάττονα,. .ὁπότε μὲν οὖν 4ᾗ 

τῆς σαρκὸς οὐσία πλείων ᾖ, σαρκώδη τὴν ἀπονεύρωσιν κα- 

λοῦσι τοῦ µυὸς, ὁπόταν δὲ ἐλάττων. ᾖ, νευρώδη προσαγὸ- 

ηΙ[ι Ιπ Ἰαΐαᾳς οοπνοτίαϊατ. ΆΑεστο ἡδῖίατ Ρτο]αρ]ίατ οἱ ο. 

Ίιαεο αἱ οὗ πιν{[οι]ογαπι τοις, ααἴρας αἆ Γαρετίογεν ραΓ- 

τες αἱΗσαίατ, ἆἄε απἷθας ασῖι Ῥγοχ]πιῖς γετρί. 

ΤΠ. 

απι φετο αὖ µίγαφµε ρατίε Ἱαγμπι [μηπααξμα πεγυο[αε 

οτἰπέμγ ελοτάαε, φμῖδις παει] αἐραπιμγ αμ προτα- 

φῖταυ εἰ µασσητῆρες ἀἰοιηεμγ. 

Όπαε απἲε κεφαλὰς, Ἰά ε[ὶ οαρῖία, πιαχῖ]]αο νοσαν1!, 

ΏΙΠο ἄκρεα, 1 εβὶ [ααιπιίαίες, αρρε]]αῖ, αἳἲ παἰγίδηιο Ἱπ- 

απίεης πεγνο[ας ολογάαο οπ]γῖ, φπὰς τένοντας νοςαῖ. Μο]είῖ 

αυίοπα {Πο αΡρε]]ατο ες πιπ[οιΙογαπι εχἰγειιλίαίες, «1αθ 

(ιαοσο αἲ 15 ααἵ νετ[απίαχ {π οογροτίρας Ιποϊάεπάϊ6 ἄπο- 

νέυρωσεις παπουραπίιχσ, ΄ Ῥθππρες αμίεπι πηδρίς πεγνοίαε 

[απ ααπαπι ππε(ῖαςδ ππα[οα]αβ8: γεγυπα Ἱπίεν [ο ἀῑΠεταπί 

ϱο αιιοᾷά α]ῖαο παίπταπι πιασῖς ποτγο[απι Ἰαρεαηέε, απ 

Πίπας, ἨΡί οαγπο[α παίπτα ρ]τίπυπι αδιπάαί, αιι[οα]ὰ 
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θὀύόνσν, νῦν οὖν. ἐπειδὴ τῆς σαρκώδους οὐσίας ἡ ευρώ» 

δης ἐστὶ πλείων; εἰκότως έφη νευρώδειφ τένοντας ἐκπεφυκέ- 
φαι τῶν κεφαλῶν. : οπὺ γὰρ τῶν. ὑψηλῶν τῆς κάτω γένυος 

ἐξηρτῆσθαέ θΦασι  µύας τοὺς κροταφίτας καὶ µασητῆρας 

καλουµένους. -ἄδηλον δὲ πότερον “τοὺς αὐτοὺς μύας τοῖς 

τοιούτοις προσήγόὀρέυσεν: ὀνόμασιν, 3ἢ ἄλλους μὲν εἶναι βου- 
λεται τοὺς κροταφίτας, ἄλλους δὲ τοὺς µασσητῆρας. οἱ 

μὲν: γὰρ μετ αὐτὸν ἀνατομικοὶ κροταφίτας μὲν ὀνομάζουσο 
τοὺς. ἐκ τῶν κατὼ προτάφους ὁστῶν τῆς κεφαλῆς. ἐκφυομέ- 
νους, οὓς ἂν διᾶνοίγειν' τε καὶ συνάγειν τὸ στύµα σαφῶς. 
ὁρῶμεν ἐντεινομένους, τοὺς δὲ ἐπικεκλεισμένους τοῖς πλωατέσο 

τῆς κάτω γνάθου καὶ τούτοις δὲ ἑκατέρωῦθεν ἕνα µασσητῆρα»: 
ἐπειδὴ περιάγουσιν ἐν τῷ μασᾶσθαι τὴν γένυν, οὕπω δυνα-- 

µένων τοῦτο ποιεῖν, τῶν ἄνωθεν καταφεροµένων. ἄνασπῶσε 

γὰρ ἐκεῖνοι µόνην αὐτὴν, οὐ μὴν εἰς τὰ πλάγια παράγου- 

σι, διὸ κἂν ἓν τῷ συνάγειν τὸ στύµα τούτων χρήζοµεν,' 
ὡς ἂν κἀπειδὰν ἐνδάπνοντές το τοῖς προσθίοις ὀδοῦσεν ἄπο- 

Φραίουσιν, ἢν βουληθώμεν ἀποθλάσαι τι ὁιὰ τῶν κυνοδόν-- 

εσἰτεπιαϊίαίεπα οαΓΠΟΓαπΙ νοσαπ!; οοπίτα πΌΙ πετνοί[α {αρεταῖ, 
πεχνοία. ΊἈαωπο οπῖα Πεχνο[πε πιασῖς Γαπῖ ο απι- 6ΑΓΠΟ-΄ 

ἴαε, Ίατο ἀῑσῖι αὐ αίτοφαε Ἠογαπι οαρίίαπι πεχνο[ας οοΓ- 

ἀας οτ]τῖ: ἀππεοίϊ επῖπι ΙπααΙέ Γαπιπιίαῖρας πιακῖ]]αε ππα--. 

[οι]ο, αιῖ κροταφῖται εἴ µασητῆρες πιποαραπίαν, θεὰ 

ποετίππα ε[ὶ παπι εοδάεπι πια[οα]ο Ἠϊ5 νοσαρα]ς αρρεἰ- 

1εί, απ α]]ος ε[Τε νε]ῖί κροταφίτας, 3ἰὶο» µασητῆρας, ᾳπο- 

η]απα. φαἵ Ρο[ῖ Ηιρροοταίεπι γετ[αιϊ [απί ἵπ οοτροτῖρις 1π- 

οἴάεπάϊς κροταφἰίτας νοσαπί ϱ086, απῖ α ἴεπροταπι οίπρι6 

οτίαπίατ, ΎἩος αδῖ Ἰπ[επάπηίασ οἰαμάετε εἰ οοΠίταπετε ο6΄ 

βΡρετία νἰάεπιηδ; εο5 γετο φαὶ πιαχῖ]αε Έα Ια[ε[οῖς Π]ί- 

δαπίυς, αίγαπφαε [οἶ]οεί ππδ, µασητῆρας αρρε]]απε εο 

ααοά ἵπ πιαπάεμάο πιακί]]απι οἰγτοαιπασαπί, Όαοί ε[ῃσοετο 

ΠοἨ. απιρ]ῖης ροβαπέ ααῖ α Γαρεγῖοτί Ρατίε οπαπίαν, 

ομῖπι Γαγίαπα ἰαπίιπηπιοάο ἐρίαπι αἀάιοαπί; ποἩ ἵμππεπ 1π 

Ἰαίετα πιονεπῖ, ΟΌὈιποεῖτοεα 1ρῇ5 ορα5 ε[Π ἵπ οοπῖγα]ιοπᾶο: 

οΓΕ, ποπ Γεοιδ' εἴῖαπι τρ] Ρτίοτῖρας ἀεπίῖριις α)]ααἶά ΠΠοΓ-- 

ἀεπίεν αβ[οϊπάϊῖπαμς γε] τδῖ εοπηπιίππετο αλοιῖᾶ οαηϊπθ 
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ξὰ. Ὅματῖ. ΧΠ. (954. 8935.] Εά. ΡεΓ. Τ. 600.) 
των όνομα- [3955 ]. δομένων. ὅταν δὲ ταῖς μύλαις ἐπιβαλ- 
λοντες τὰ σιτία καταθραύειν τε καὶ λεαίνειν αὐτὼ προελώ-- 

µεθα, µάσησις μὲν καλεῖταυ τὸ τοιοῦτον ἔργον, ὑπὸ δὲ 
τῶν ὑποβεθλημένων τοῖς πλατέσιν ἐπιτελεῖται παραγόντων 
αὐτῶν εἰς τὰ πλάγια τὴν γένυν. εὔλογον οὖν ἐσιι τούτους 
μὲν µασητῆρας ὀνομάδειν, κροταφίτας δὲ τοὺς ἐκφυομένους 
τῶν κατὰ τοὺς κροιάφους ὁστῶν, οἳ καὶ πἐριλαμβάνουσι 
φευρώδεις τένοντας, τὴν κορώνην τῆς γένυος ἐν κύκλῳ πᾶ- 
σαν περιφερόµενοι. . καὶ μὴν καὶ ἄλλη τίς ἐστι συξυγία 
μυῶν ἐγκατακεκριμένή τῷ στόµατι, τὴν μὲν ἄνω ἔκφυσιρ 
ἕκ τε τῶν πτερυγοειδῶν ὁστῶν ἔχουσα καὶ συµπάσης τῆφ 
παρακειμένης αὐτῇ κοιλόὀτητος. ἐμφυομένη δὲ τῇ κάτω γέ- 
νυῖ κατ ἐκεῖνο μάλιστα τὸ µέρος, ὅθεν αἱ πρὸς τὴν διάρ- 
Όρωσιν ἀπόφυσις ἀναφέρεται, τούτων τῶν μυῶν οἱ περὶ 
τοὺς μασητῆρας ἐξικνοῦνται μῦς, οὓς κατὰ τῶν πλατέων 

ἔφην έξωθεν ἐπιτετάσθαυ τῆς κάτω γένυος, ὡς τῶν ἔνδο» 

δεν αὐτῶν τὸ πλατὶ ματμλήφασν οἱ προεὶρημένου δίο᾽ μῖον 

ἑκατέρωῦεν εἷο. ὅταν οὖν ὁ “Ιπποκράτης εἴπη, ἅμα τε ἆμ- 

νο]ππιας, θεά αἩῖ οἴθαπι αἲ οοπίεπάαπηας οΟΠΙΕΓΑΠΙΙΣ(Π8 

Γαρες πιαχϊ]]αγες ΙΠΙΡΟΠΙΠΙΙΦ, ᾿ ᾳπάε αοἰῖο µάσησις Όταεσθ 

ἁῑοιίας, πιι[οα] ἔππο [ιο ππππεγε {απριπίσς ααῖ πιαχτ]- 

Ίαπι οι ἀΗραπίάν 4ὖα Ιαἰε[οΙς Ίπ Ἰαίετα πιονεηί. Ῥτοῦα- 

Ρι]α βίας εβ Ίο πιπ[ου]ο αρρε]]ατί µασητῆρας; "08 

νετο κροταφίτας, απἱ α πιπ[οιι]] ]ακία οί[α ἵεππρογαπῃ φ1ιᾶ6 

Όταεοϊ κροιάφους ἀῑεαπί οταπίατ, αιῖ δἳ πεχνο[ας οἸος- 

ἀας οοπ πεί πιαχ]]]αε Γαππιϊίαίεπα το[ίγο Ππιϊ]θαι οἴτοιπι-- 

8ρεηίεδ. Αἰφαῖ οοπαἰίαπι ε[ ἵπ ογε Ρατ α)ῑιᾶ πια[ο]ογαπαι 

αυἵ [πρεπε αὐ ο{[ε αποά αὖ αἰαταπι Ππλίαάίπε πτερυ- 

}οειδὲς νοοαίητ εἰ α ἰοΐίο βηι Ἰαπία ροΠίο ογἰαπίητ, ἆαπ- 
βιπίις απἴεπα ππαχά]]αο εα Ῥο[ [παπι Ρρατίε, ππάε Ρρτοςεί- 

Γ{μ5 αἆ οοπιπηΠαταπα Γεγίατς Ρετνεπίαπέ αιίεπι Ἠὰ πια [οα]ῖ 

αἆ ϱο5 απῖ μασητῆρες ἀῑοππίας, ααῖαα, τί ἀῑκῖ, πιαχῖ]]αε 

1πηαετεπῖ αἳ εκἰετίοτὶ ρατίο ᾳπα Ἰατε[οῖτ, ααππα αὓ Ππίε- 

ΓΙΟΣΙ Ρρατίε πο απὶ ΡτοροΠίῖ Γαπῖ, πἰτίπιαπε απαθ, πιαχ]]- 

Ίασι ϱµα ]αἱε[οΙξ οοπιρτε]επάαπί, Έβρο Ύπππά Ηἱρροογαίεθ 

ι 
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σρρίρων τῶν. ἀκρέων τούτων φευρωδεις τένοντες πεφύκασιν, 
ἐξ ὧν ἐξήρτηνταν οἳ μύες οἱ αροχαφίεα καὶ μασητῆρες 
καλοόμένουι πρόδηλος μὲν οὖν ἐστι τῶν ἔξωθεν ἐπιβεβλη- 
µένων μυών τῇ }ένυὲ μηδ᾽ ὅλως μνημονεύων, ἐπὶ δὲ τὰς 
δύο σορυγίας ἄγων ἡμᾶς τῶν μυών, οἵ τε ρα τὴν ἔκφυ- 
σιν ἔχουσιν ἐκ τῶν περάτων τοῦ μυὸς καὶ ὕσοι παρὰ τὴν 
κοιλότητα τὴν παρὰ τοῖς πτερυγοειδέσιν ὁστοῖς. οὗτοι μὲν 
γαρ. τὴν ἑτέραν ἀνάπτουσι τὴν εἐρημένην διαρθροῦταν τὴν 
κεφαλήν, τὸ δ᾽ ἕτερον. ζεύγος, ὅπερ τὰς πορώνας ἔφην ἐμ- 
Φίθεσβας, ταύτα πάλιν αὐτὰ τῆς γένυος τὰ πέρατα πρὸς 
τὴν κεφαλὴν ἀνατείνουσυ. 

ὁ, 
” / ” ΄ . 4ιὰ τοῦτο δὲ καλέονται καὶ διὼ τοῦτο πινξονται, ὅτι ἐν- 

τευθεν ἐξήρτηνται. 

ᾖ{ασητῆρας εἰπων καλεῖσθαι τοὺς προειρηµένοις μύας 
αἰτίας ἀποδέδωσι τῆς προσηγορίας αὐτῶν. ὅτι γὼρ ἐντεῦ- 

αἲἲ: Ίαπι Ὑετο 4Ρ πίχαφαο αταπα Γαπιηίαίαπι πετγο[αθ 
οπτ]ηπίαχ ομοχάαε απῖρας πι] [οι]1 ΠΠἰραπίας, αἱ κροταφῖ- 
ται εἰ απϊ µασητῆρες ἀϊομπίας, οοπ[αϊ πι]]ο πιοο ]οᾳαϊ 
4ε ππυ[ου]19 αι αρ εχἰεγῖοτῖ Ρρατίο πιαχί]]αο Γαροτίη]οία-- 
απ, [εὰ ἆπο ππμ[ομἱογαπα ρατία πάϊσα[[ε, «ος [οἱ]]οεί 4 τὰ 
ενἰἀεπίεν αἳ εχίτειια {τοπίε οτἰαπίισ θἳ 605 απ Ἰακία 
Ππαπι ο(ῇς πτερυγοειδοῦς. Ηϊ επίπα αἰίθγιπι Ργουε/Τιιπι 
αἰ(γαμαπῖ, απεπι 1π[ετί {π οοπιπ/{ἴαγαςθ ΟΑΥΙΙΠΙ ἀῑκίππας» 
Γεά αἰἴεταπι πιπ[ου]ογαπα ρατ, αποά, αέ τεἰα]1, πιαχῖ]]αε 
εχἰγεπηίαίεπα το[πο Ππιῖ]επι ἵπ οεῦεπι απηρ]εοἰἰίατ, τγ[αθ 
ἐρ[ο5' πιακί]]αε Ρρτουείας [ωσ[απι αἆ οαριῖ αἀάμοιέ. 

ΙΥ. 
Ἐε ρτορίετεα φοεαπέµγ ας ΡΤορίεγεα ΤΠΟΡΕΠΕΗΥ/ φιιοᾶ ἴπᾶε 

ἐ1βαπεμγ. 

Όπππι Ῥγορο[ίος ππυ[οπ]ο ἀῑποτίε ποπιϊηατὶ µασητῆ- 
θας, οβι[απα τεάἁἰάΙξ ουχ 1α αΡρεεπίασς πάς επῖπι Π]]]- 
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ὤ εν ἐξήρτηντας, τουτέστιν ἐν τῶν ᾿ἀχρέων πῆς γένυοςν διὰ 

τοῦτο χινοῦνταυ μµασωμένων καὶ καλοῦνται μασητῆρες. 

νι) 

ἕ. ͵ 
Ἔν γὰρ τῇ ἐδωδῇ καὶ ἐν τῇ διαλέκιῳ. καὶ ἐν τῇ ἄλλῃ χρήν 

σει τοῦ στόματος. | εν 

Ἡϊ κάτω γένυς ἐστὶν ἡ κινουµένῆ μόνη, ἀπαγόντων μὲν 
αὐτὴν ἀπὸ τῆς ἀνωτάεης κατὰὼ τὸν τράχηλον δυοῖν προ- 

σθίων μυῶν, προσαγόντων δὲ τῶν µασητήρων. εἰκότως 

οὖν ἐναργῆ τὴν κίνησιν ἔχει ἐξηρτημένην μεγίστην ἔχον τοῦ 
ὁστοῦ τὴν κίνησιν, ὠνομάσθησάν τε διὰ τὴν κἰνησιν ταύ- 

την µασητΏρες ἀπὸ τοῦ σφοδροτάτου τῶν ἔργων τῆς κάτω 
γέννος, ἀσθενὴς γὰρ ἐν τῷ διαλέγεσθαι κίνησις. 

στ. 

[956] “3 μὲν ὁ ἄνω γνάθος ἀτρέμέει, συνήρτηται γὰρ τῇ κεφαλῇ 

καὶ οὐ διήρθρωται, ἡᾗ δὲ κάτω. γνάθος κινέεται ἀπὴρ- 

Θρωται γὰρ ἀπὸ τῆς ἄνω γνάθου καὶ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς. 

βαπίωσ, Ίος ε[ ππαχ]]]αε Γαπηπηαίῖθας, ΡΤορίεΓθᾶ ΠΠΟΥΕεΠ- 

ως, Ύπππι παπάς, εἰ μµασητῆρες ΥΟΘΑΠΙΗΓ. 

γ. 
ΊΝαπι φμμπη εἀΐπιμς, ἰοφμίππμτ, αμε αἰίτετ ΟΥε μΕΙπΗΤ. 

Μασι]]α ἰαπίαπηπιοᾶο πονείασ, «παπι α πια]ῖ 1ρ[απα 

τεάμοαηί Ῥτίοτεδ ἀπο οεγνΙσαπη πιμ[ου]ϊ, ϱπππι(μθ µαση- 

τῆρὲς 1]]απι αἀάμοαηϊί, ατε 1βίίαν ενἰἀεπίεγ ππονεπμίας, 

αυ πι οἱ ο{Π αἀοά πιαχίπιε πιονείωχ ἀσεηίας, Ε]οῖί αἴι-- 

{επι [ωπίέ οἨ Ἰ]αςπιοᾶἱ πποίαπι μασητῆρες α πηαπάεπάο, 
αμδα πιασί]]ας αοἰῖο να]επίίβιιια ο[ι; Ἰενίιες επἶπι Π1οΥθ- 

τάς, ἆαπι 1οᾳπΙπΙάΓ. | 

ψ, 

Ἰαἶαε φιἰάεπι φιμίε[οµπε: ἰππεοεμπίμγ επῖπα οαρῖεῖ, Γεὰ ποπ 

ἔπ[πιμαπεμγ μὲ ατϊομί; αἲ πιααι]ία πιουειµγ, μὲ οµαε 

αγεεμἰογιωπα πιοἆο ομπι ππα]ἰς εἰ οαριἰε οοπαπατιἑαἴ μή. 
ε ὁ 

. 
” 

ε ω ο 
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Τινὲς μὲν συνήρθρωται γράφουσιν, ἔνιοι δὲ συνήρτήηταν 
ὅτι καὶ τὴν συνάαρθρωσιν ὁσιῶν συμβολἠν φυσικὴν εἶναν 
βούλεται, ποτὲ μὲν ἀμυδρὰν ἐχόντων τὴν κίνησιν, ἐστι ὃ᾽ 

ὅτε ὕλως φαινομένην, ὥσπερ γε τὴν διάρθρωσιν, ὡς τὴν 
φυσικὴν σύνιαξιν ἐναργῇ τὴν κἰνησιν' ἐχόντων" ἐν δὲ τῇ 
προειρηµένη ῥήῆσει τὴν ἀπαάρθρωσιν ἐπιδείκνυταυ ταὐτὸ μὲν 
σημαίνειν τῇ διαρθρώσει, εἴπερ γὲ καὶ τὸ ἀπηρθρώσθαι. 

δ’. 
4ιότι μὲν οὖν ἕν σπασμοῖσι καὶ τετάνοισυ τοῦτο πρώτον 

τὸ ἄρθρον ἐπισημαίνευ συντεταµένον, διότι πληγαὶ καί- 
ϱιου καὶ καροῦσαι αἱ κροταφίτιδε γίνονται, ἐν ἄλλῳ 
λόγω εἰρήσεταε, 

΄ 
4ἱ ὀλίγων ῥημάτων εἰπεῖν δυνάµενος, ἐπειδὴ πλησίον 

ἐστὶ τῆς ἀρχῆς τῶν νεύρων τὰ κατὼ τοῦτο τὸ ἄρθρον εἴς 

γετραπι ἀππεοβίαχγ συνήρτηται ἀῑαί,. Νοππιϊ]ϊ [οτί- 
Ῥππί συνήρθρωταε, 14 ε[ὶ ]αηβίίως, Ῥτορίετεα αιιοά Ηίρ- 

Ῥοοταίές αἲῖ, συνάρθρωσιν εἴ[ε Ἱαποίαταπι ο[παπι, 1πίεγ- 
μπι εογηπα φὖαε υΙκ, Ιπίετάππι εοσΗπῃ Ύ18ε ΠΙ]]ο πιοἆο 

πιονετῖ νἰάεπίατ, Πομὶ διάρθρωσιν παίιγα]επα οοιηπα[Παγαπα 

ο[Ππαπα. ᾳπαε αρετίε πονεηίατ. [π ΡτοροΠί15 απίεπι νετρίς 

εοπιπι] γαι αγιοαἱογταπι απάρθρωσιν νοσαί, αιοά 1άεπα 

ποῖαῖ απο διάρθρωσις, Παπϊάεπι εἰ απηρθρώσθαι διηρθρώ- 
σθαι [βαϊβσαῖ, 

ΤΗ. 

“4ε φιαπιούῦγεπι πεγρογµπα ἀῑεπεοπὶς τὶβοτίσφμε Πίο ατεῖ- 

ομίμς μτίπιις ὑμαίςοίο [τὲε, μδὶ οοπιγαλϊέωµη, εἰ φμαπιοῦγετα 

Ῥίαβαε ἰπ ΜΕΠΙΡΟΥΗΠΑ Ἱπι[ομίίς ρτανες [πε εἰ [ἔμροτεπα 
ἴπ[εγαπε, αἰδὶ επρἰἰεαδίπαις. 

Ῥαυοίς ρετ[ειί τεπα ροϊπῖε, οαποπίαπι Πῖο ατί1ου]ας αἆ 

ΏεΙνοτιπα απ] ]απι Ργορτίμ5 αοοεατῖ, Ρχίπια8 Πειγογιπα ἆἩ[- 

σλιΕνῦ8θ ΤΟΜ. ΧγΙΙΙι ᾳ Ε, ϱ 
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γε σπασμοὺς αὐτὸ τοῖτο πρῶτον ἄρθρον ἄρχεται καὶ τὰς 
πληγὸς καρώδεις ἴσχει, οὐκ οἵδ᾽ ὅπως ἀνεβάλλετο. τάχ 

αν , { 2 .. Δ 3 ὃ / α) ’ ῃ 

οὖν (601) ἐβούλετο συν αποδείξει τον λόγον ποιησασθαι 

τῶν εἰς ταὐτοὺς ἐκφυομένους ἐξ ἐγκεφάλου νεύρων μνημο- 

νεύσας, ὅπερ οὐκ οὖν αναγκαῖον ἐν τῇ προκειμένη διδασκα- 
λίᾳ γίγνεσθαι. καὶ διὰ τοῦτ ἀνεβάλλετο 'τὸν τέλειον λόγον 
ἑκατέρωθεν γράψαι. ώ) 

΄ 

7. 

ΤΤερὶ δὲ τοῦ μὴ κάρτα ἐξαρθρέειν τάδε τὰ αἴτια. 

ΤΙοῖα τάδε; προειρήµένα δηλονότι δύο ἔχοντα κεφά- ᾽ 8 
» ” ’ .. - ., μὰ. ο Φ 

λαια τὴν τῶν ὀστών φύσιν, οἵαν διῆλθον, ἅμα τῇ ῥωμὴ 

τῶν μυών. 

ῃ ν 
8’ 

“Αἴτιον δὲ καὶ τόδε, ὕτυ οὐ µάλα παταλαμβάνουσυ τοιαῦταυ 
ἀνώγκαυ βρωμάτων, ὥστε τὸν ἄνθρωπον χανξειν μεῖζον ἢ 

-{Ἡ 

(εμίοπεπι οοποῖ(αῖ Ρ]αβαδαπε Ἰαδεί Πιροτεπι Ἱπάποεπίες. 

Νε[οῖο  αιίσπι 4ο Ραοίο τε[εγνανετ]έ, Γοχία[ε νο]αῖε ἴπ 

Γπ]ρειπάο ἀεπιοπ[γαίῖοπο τξῖ ππεπείοπεαι {αοΐεις πθγνογαπὰ 

αμ α οΜἑγεῦτο αἆ Ίου πμίοι]οθ ροινεπῖαηξ, ᾳαοά πεοε[[α-- 
τάνα Ποπ {ιξ ἵπ Ῥτοροβία ἀοοϊτίπα, αἴᾳαε 1άοίχου πι 

αἰήσπα Ίοσεμπι ρετ[εοίαπα ΓΕεΕΠΠΟΠεπι 1118, 

ΤΗ. 

ἱφιμε Ίιαε οαμ/[αε [πε οµΥ ποπ αἁπιοάμπι ργοἰαδίεμγ. 

τττδεὰ ᾳµαεπαπα {απ πειππρο που α]ίας ϱυ8πα (µαε ᾱἷ-- 

οἷας [απὲν «ατα ἀπρίεκ ε[ εαραί, παίατα ο[παπαν 
παχγᾶν1, εἴ τοις παα[ου]οσυπῃ. 

ΙΧ. 

1ἱμά ειίαια ἴπ εαµ[α ε[ φικοὰ πιµ[ίά [εγε ἵπ εἀεπᾶο πεεε[- 

ια ε[,' όµαε εοραι Ποπηῖπιεπι αρεγίγε οὗ μέγα φαΤπ 

κο - κοπο ---- 
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ὕσων δύναται. ἐκπέσου ὃ᾽ ἂν ἅπ οὐδενὸς ἄλλου σχήµα- 
τος ἢ ἀπὸ τοῦ μεγάλα χανέοντα παραγαγεῖν τήν γένυν 
«ἐπὶ ὃατερα. 

[937] Τοῦ σπανίως ἐκπίπιειν δὴ τὴν γένυν ἐπὶ ταῖς 

προειρημέναις δύο ἀντιθέσεσι, τρίτην προστίθησιν, ὅτο 

΄χωρὶς μὲν τοῦ µέγιστον διοῖδαι τὸ σιύµα τὴν ἔκπεωσιν 
ἀδύναιον γενέσθαι. διοίσειν δέ τι πλεῖστον αὐιῆς οὖν δεύ- 
µεθα πολλάκις, ἐπειδὴ δύο χρεῖαι τῆς τοιαύτης ἐνεργείας 

εἰσὶν, ἤτου μέγιστον ὄγκον ἐθέλησε τῷ στόματι τοῦ σώμα- 

τος παραλαβεῖν ἡ) χασαιώμενον ἄχρυ πλείστου διαλαβεῖν, ὧν 

πὸ μὲν πρότερον σπάνιόν ἐστι, τὸ δὲ δεύτερον µόνον τοῖς 
ἄφροσι συμβῆναι δύναται" καὶ γὰρ καὶ τεθέαμαέ ποτὲ γι- 

νόμενον αὐτὸ πλουσίῳ Πλακίνω, ᾧ διοίζαντι µέχρι πλείστου 
τὺ στόμα, κάπειτα παραγαγύντι πρὸς τὸ πλάγιον. εἐώθεε δὲ 
συνεχῶς οὕτως ἐσχηματίσθαι καὶ ὥσπερ καλὸν ἔργον ἑκὼν 
ἀεὶ µεῖζον ἐπειρᾶτο τοῦ πρότερον χαίνειν. 

Ρο[μι. {ιαατὶ αμµίεπῃ αἰεγ ππααι]ία ποπ ροῖε[ῖ, φιο- 

πιοάοεµπφµε [βιιγεεµΤ ΦικαΤά εµΤΠ 076 υεεπιεπῖετ αρετὶο 

πι αἰτεταπι ρατίεπα «ΟΠΨΕΤΥΕΙΕΙΕ. 
λος 

Ῥιαείετ ἆωας Γαρετῖογες οαµ/[ᾳ8, 4ιαο ε[Ποϊαπῖ αἲ -Πι8- 

Χ]]]α τατο Ἰωχείωτ, ἰετίῖαπι αἆ[οτῖραῖ, {[οι]οεί πΙΠ ρἰατὶ- 

ΠΗΠΗ 08 αρετῖαίασ, Ἰακατί πιηίαπιε Ρο[ε, Ύεταπι Πο 

[αερε Πἱ πῖ πορὶ6 ορας Πί ουε Ῥ]ασίπιαπα ἀρεγίο; φυαΠάο- 

ααίά επι ε]ασπποςί αο[ῖο ἀαρ]ιοῖ αα[αῖ αοοοπιπιοᾷαίαχ νεἰ αΡί 

νο]µπια5 οΥ8Ε Πᾶσηαε Πιο αιωάρίαπι αρρτεμεηᾶετε νεΙ 

υῬὶ παπι ΠΙΑΧΙΠΙΕ Ἠϊαπιαδ, ϱµοχωτα Ἰη]ιά ταχο ασοοϊά1, 

Ἠου ἀεταηᾶρας ἀαπιίαχαί. Ότο εἰ α]ᾳααπάο αεοϊἀι[]α 

τἰάϊπιας Ῥ]α[ο Ε]αοῖπο, Ύυαπι θμαπίμπι Ρροίεταῖ ο δΡρει]- 

τε, ἀεῖηάε πιαχῖ]]απι 1Π Ἰαΐᾳ5δ ἀεποεγεί; οοπ/[αενεταί αιι- 

{επι {ο Γαριπάε Πσιτατί ἆο ἴαηφιιαπι «βρτερῖαπα {αοΐαπα τ]- 

{ο [ειηρετ Ἠ]8τε απωρΙας οοπαβαίιι. 

Εοδ 
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΄ 

Φ. 

ΤΙροσσυμβάλλέταυ μέντοι καὶ τόδε πρὸς τὸ ἐκπίπτειν. ὁκόσα 
γὰρ νεῦρα καὶ ὁκόσοι μύες παρὰ ἄρθρα εἰσὶν ἢ ἀπὸ ἄρ-. 
Όρων ἀφ ὧν Ἑυνδέδεναι, τούτων ὕσα ἐν τῇ χρήσει 
πλειστάκις διακινέέται, ταῦτα καὶ ἐς τὰς κατατάσιας ὃυ-- 

νατώτατα ἐπιδιδόναι, ὥσπερ καὶ τὰ δέρματα τὰ εὐδε- 

ψητότατα πλείστην ἐπίδοσιν ἔχει, περὶ οὗ νῦν ὃ λόγος. 

ὝὍσον ἐπὶ τοῖς προειρηµένοις αἰτίοις ) οὐδ᾽ ὅλως ἐχρῆν 
) πάνυ σπανίως ἐκπίπτειν τὴν γένυν, οὐ μὴν φαίἰνεταί 

γὲ οὕτως ἔχειν. ἐκπίπτευ γὰρ σπανίως, οὐ μὴν ὥστε 

παμπόλλων τε τῶν ἡμῶν ὁράσθαι, καθάπερ τὰ σπανιώ- 
τατα. διὰ γὰρ τὸ πολυκίνητον τῆς διαρθρώσεως οἳ κατ 

αὐτὴν µίες καὶ τὰ νεῦρα τέταται καὶ τάσεις ἑτοιμοτέρας 
ἔχουσε τῶν ὀλιγάκις εἰρ χρείαν κινήσεως ἀφικνουμένων, 
ὥσπερ φησὶ καὶ τὰ δέρματα τὰ εὐδεψητότατα, τουτέστι τὰ 

κάλλιστα μὲμαλαγμένα, πλείστην ἐπίδοσιν ἔχει' καὶ γὰρ ὁ 

Χ, 

Ψεγιαπι ἔαπιεπ Πλιά εἴἴαπι ε[ῃείε μὲ πιααϊἰία επεϊῖᾶαε, αμοᾶ 

εω οπιπἰδι πετνὶ ασ ππι[ειμ[ῖς ομῖ ]μωία αγεομίος [πε 

νεἰ ποπ ἴοπρε αὖ αγιϊομἰς φμῖδις τ]ἐσαπέμγ, φιίομηφια 

υἶπ Ἡ[ω [τεφιεπίεγ ἀἰππουεπίμτ, ἆμπι επιεπάιπέµχ, ππααῖππε 

ο Ἰάοπει [μπε φμῖ επἰεμίί [εφμαπίμγ, ρεγιπάε αίφμε εοτία, 

φµαε Φιεηπι ορεῖπιε πποἰ]ία [ιπῖ, ρἰιτίπεμπα επἰεπᾶἰ ρο[Γιωπε. 

Οποά αἆ Ργορο[ίέαβ οα[ας αἰ]πεί, πεοε[ο ε[ι πιαχῖ]- 

Ίαπι νε] ππ]]ο πιοᾷο νε] χαγο αἀπιοάαπα ἹἸακανί.  Ἠάείας 

ἴαπιεη τες αλίεγ Ἡαβετο. Ἐκοῖά]ί επ]παι τάΤο εἴ ΠΟΠ αἆςο, 

αἱ ρετπιπ] ποβχαπα ε]αδηιοάΙ οα[απι ποα νιάετίπί, οααοά 

1η 116 εγεπῖί «µας [απί τατίῄππια; εο επῖπι ᾳιοᾷ ε]αβπιοάί 

οοπιπηή [ατα πια]απα πιονείας, παιι[ου] πεγγίφια ἔρβας ἵθη-- 

ἀππίαγ εἰ ορροσίαπῖογες βΠαπί ααἵ εκίεπἀάαπίας αἵαπι απ]- 

Ῥα5 ταχο πποία ορα5 ο[, ααεπιαάπιοᾶιιπα αἲί εἰ οοσῖα εὐδε- 

φητότατα, Ίοο ε[ὲ ορίίμιθ πιο]]ία, Ῥ]υχίππαπα οχίεπᾶ1 ῥροί- 
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μα λα ἐπὶ τοῦ µαλάξαι τὸ δεψῆσαι λέγει" κηρὸν δεψή- 

σας µελιηδέα. 

ια’. 
ων μὲν γνάθος ὀλιγάκις, σχᾶταν μέντοι πολλάκις ἐν 

χάσμασιν, ὥσπερ καὶ ἄλλοι μνυῶν παραλλαγαὶ καὶ νεύρων 
τοῦτο ποιέουσε. 

Τὸ σχᾶται τί ποτ αὐτὸ σηµαίνει, γρωσύμεθα τοῖς συµ- 

φραξοµένοις περοσέχοντες τὸν νοῦν.. φᾳσὶν οὖν, ὡς αἱ ἄλ- 

λαι μυών παραλλαγαὶ καὶ νεύρων. τοῦτο ποιοῦσι», ὥστε τὸ 
σχᾶσθαι μυών καὶ νεύρων ἐσεὶ πάθος ἄνευ ἀρδρήματος. 

ὁποῖον δέ τι τὸ πάδος τοὺς ἔστι δῆλον μὲν κκ τοῦ φά- 

ναι παραλλαγαί. ᾖβούλεταν μὲν γὰρ αὐτὺς ἐκ τῆς κατῶ 
φύσεως θέσεως εἰς ἑτέραν µεθίστασθαι, βαύλεται δὲ καὶ 

΄ αΌρόως τοῦτο γίγνεσθαι. καὶ γὰρ καὶ µετ ὀλίγον ἐνδείξε- 
ται τοῦτο σηκαίνειν τὸ σγάσαι λέγων οὕτω, ἔπειτα ἑξατί- 

νης σχάσαε τρισὶ σχήµασεν ὁμοῦ προσέχοντα τὸν νοῦν», 
Ἱ 

{ηπὲ, οποπῖαπι ροεῖαε νετρηπι δεψεῖν πιπηαῖας αά Πρπὶ- 

Ποβπάμπα πποἰίτε, ΎπἩπι πα χηρὸν ας μελιηδέα. 
ο τι ο π..- 

ΧΙ. 

Έγβο φμοᾶ Ργορο[εμπα εγσε, ππακίω Ταγος επειάτὲ; Ἱπμία- 

ΕΜΥ ἔαππειπ [μδιιο [αερε ΦΗµΙΏ Ἱοπιο. λα, μὲ οοπηρἰγῖ- 

δως αἰῑῖς αμ {ει{ογµτΏ ΠΕΤΡΟΓΗΠΙΦΗΕ πποιἰοπῖίδις αοεὶιάι. 

1Ημιατμγ [ωδίιο ἀῑκῖι σχᾶταε, φποᾷ νετραπα απά βρη]- 

Πεεῖ ΙπΙε]σεπιας, { ο οπτα απῖρις ἵπ οΓ8Ίοπε οοπ]π-- 

δαν απιπιαἀνετίαπιαδ. Ἰπααϊῖ επῖπι, πὶ οοπαρ]ητίρας αἰῑῖς 

πην[οπ]οχηπα Πετγοτήπιῦς πιοβοπῖδας ασο]ᾶῖξ, «πατε σχᾶ- 

σῦαε νιαπα εἰ πεεγογΗπα ας πιΏ[ομ]οσΏπα ατΙσου]ο ΠΟ 

εγαπιρεηίο. Οάπαπι Ίου να ῖ {ἱ αρεηῖ, αππ ἀπηυί 

πποτϊοπϊδω». Ὑο]αῖῖ εηῖπι οκ πα ατα] Εῑπ 1π αἰξεταπα τηιι-- 

ἰατὶ 1άᾳ1ο Γωρίΐο; 1άεπι εἰ ραυ]ο Ροβ ἀπά]οαἳ ΠρπίΠποατί 

γετΡο σχάσαι απππι αἲε, ἀεῑη [αδίίο αµπίανε α Ίχες λαδὶ- 

ἴμδ Πω] οοπβ]Ιο ἀῑτεοίο, αὈῖ πιµίαγε ἀῑκΙϊι σχάσαι, ος 
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[3988] τουτέστι μεταβάλλειν αἀθρόως τὸ πρὸς τὸ σχῆμα. 
καὶ μέντοι καὶ νῦν ἔτι λέγουσιν ἕν τε τῇ Κῷ καὶ σχεδὀν 
ἅπασι ταῖς Ἠλληνίσι πὀλεσι σχαστηρίἰαν, ὡς ἐπιβαίνοντὲς 

ἐξαίφνης καταπίπτειν, ποιοῦσι τὸν Κανόνα, ὦ παρεστήκα- 

σιν ἅπαντες οἳ μµέλλοντες τρέχειν. καὶ κατὰ παλαίστραν 

δὲ τὸ σχάσαι σημαίνει τὴν χεῖρα ταχέως ἄγειν πρὸς αὐ- 
τὴν ἐκ τῆς ἔμπροσθεν θέσεως. ὅταν οὖν εἴπης σχάσαι τὴν 
γένυν ἐπὶ τὸ :τῶν μυῶν βάθος ἀναφέρειν χρὴ, παραλλασ- 

σόντων ἐν τοῖς αἰφνιδιοις τᾶλλα τὲ τῶν σωμάτων, ὥς μὴ 

συλάττεσθαι τὴν ἀρχαίαν θέσιν τῶν μυῶν, ἀλλὰ διαστρέ- 
σεσθαέ τι καὶ τείνεσθαι κατά τι. 

ιβ. 
.” 1 ο ͵ 59 5’ Ε ͵ ” 
4ῆλος δὲ τοισέ µαλιστα ἐστιν, ὅταν ἔκπεπτωκη. ' προῖΐσχευν 

γὰρ ἡ κάτω γνάθος ἐς τοὔμπροσθεν καὶ παρῆκται τᾶν- 
ανιία τοῦ ὀλισθήματος καὶ τοῦ ὀστέου τὸ πόρωνον ὁγ- 

᾽ 3, -” 

κηθότηρον γίνεται παρὰ τὴν ἄνω γνάθον καὶ χαλεπώς 
Ν / ’ 

ξυμβάλλουσι τας κάτω γγαῦους. 

ει [μδίεο ππονογε ρτίοτεπι Παδίεωπα; 4ο πο ππο εἴἶαπι 

1Π Όο ασ Τεγε Ίπ οπιπῖρας Οταεοίαε οἰν]ϊαιῖρας σχαστηρίαν 

ἀῑοιιπί 14 [ωρες ᾳποά Ῥεάεπι Ἱπιροπεπίες Ρτοίίπας ε[οϊαπί 

υπ 14 Ἱπ οατοετῖρας οαᾶαῖ, ου. αάβαπι απῖ ουτ[Γατί Γαπ. 

η ρα]αε[τα Ίίεπα Υετβαπι σχάσαι αἲ πιπ[οπ]ογηπι νυ σαι 

τε[ετεπάαπα εΠ, τερεπίε πηπίαπἰῖαπι ας Ρατίεθ, Πο πί 

τηιι[οα]ϊ απἰῖφααπι Γεάεπα ΠΙπῖπιο τεϊπεαηῖί, [εά αηπα εκ 

Ρατίε ἀερταγεπίασ, αἰίᾳπα εἴαπι εχίεπάδηίαγ. 

ΧΠ. 

Ἠίπο αμίεπι ενἰἀεπεῖ[βπεµτα εξ, οφμπι επείᾶιες ππασι]ία 

επἰπι ἵπ Ῥτίογέπι ρατίεπι ῥγο]ίοῖετ οοπωεγῖέµτφµε Τπ 

εοπἰτατίαπι, αἴθφιμε µπᾶε ἵμπαια ε[, Γ[μπιπῖέαίφμε ο: 

Το [ἔ γι γεΓεγεης πιαβίς επ[ίαι ]μπία ππαίας, Ἱπααίαφιε 

εµπι πια[ῖς αεξτγε εοτηππΙετειγ, 
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ἜἘίρηται δέ µοι καὶ πρὀσθεν ὡς τὸ καλούμενον ζύ- 
γωμα προβέβληται τῆς ἄνω χώρας, ἐν ᾖ τὸ κὀρωνύν ἐστὸ 
τῆς )ένυος, ὅτι τε μὴ παρενεχθέντος αὐτοῦ πρὸς θάτερα 

µέρη πρὸς τὴν οἰκείαν. χωραν ο γένυς ἀνασπασθήσεταο. 

ὤναγκαῖον οὖν ἐστιν, ὅταν ἡ γένυς ποτὲ ἐκπέση, τὴν κορώ- 
γην αὐτῆς ἔξω φέρεσθαι τοῦ ζυγωµατος. ἄλλην γὰρ οὐδε- 
µίαν ἔχει χώραν εἰς ἣν. ἐνεχθήσεται, ὧσε εἰκύτως ἐξέχουσα 

φαίνεται κατὰ τὴν κάτω γένυν, ἔνθα τὸ Σύγωμά ἐστιν. 

αὐτὺ δὲ δὴ ποῦτο τὸ ζύγωμα, καθ ὕ τι μάλιστα τέτακται 

µαθήσῃη σαφῶς ἐπὶ τῶν ἰσχνῶν ανθρώπων κατασκεψάμενος 
τόν τε κροταφίτην μῦν καὶ τὸ µζλον. ἐν γὰρ τῷ μέταξι 

τὸ προφανές ἐστε τὸ ζύγωμα, μεμνημένος αὐτοῦ τὴν χώραν 
τῆς θέσεως, ὅταν {δῃς τινὰ μὴ δυνάμειον κλείσαε τὸ στόμα 

προσεληλυθυίας εἰς τὸ πρόσω "τῆς γένυος, ἅμα τὸ παρῆ- 

Ίθαι ζήτησαν ἀμριβῶς ὃιαγνώναι τοῖς οφθαλμός τὸ καὶ τοῖς 
δακτύλοις τὸ κόρωνον ἐξέχον παρά τε τὸ μῆλόν καὶ τὸ δύ- 
γωμα. καπειδὼν εὕρης οὕτως ἔχον ακριβής ἔσιω σοὲ διά- 

γνωσις τοῦ τὴν γένυν ωλισθηκέναυ. 

Βικίπιας εἰῖαπι ἵπ Γμρετίογίρας, οἱ ᾳποὰ Ίήρα]ε αρρεἰ- 

Ιαϊαν ία Πάρι εἶἴε, υἱ Γαρεγιη]οῖαἰὰν πιαπ]]]αε Γη {αἲι 

τοβταπα τεβετεπῖϊ; αο ης ἵπ αἱίεταπι ρατίεια Ρτο]αδαίϊατ, 

πιαχί]]ασι αἆ [απ Ἰοσοσπ τενετ[πτατη.. . Νεοείε Ισίίατ εῇι, 

Π απαπᾷο πιακί]]α εχοϊοι, Ρτοροβίαπη [απ ἰαίεπι οτίτα 

Ίαβα]ε ο Γευτῖς πα]]α εη]πι αἰῑπς Ίοσαθ ε[, 1π ᾳπεπῃ ἁπῃ- 

Ρε]]αίιτ.  Όπατε πιετ]ο εχ[αϊ Ἰαχία πια]ας αιια βἰαπα ε[ 

Ίυσα]ε ο8; Γεὰ ᾳπα ρο((Ππιαπα Πίαπα Πε {αοῖ]ο ρετοῖρ]εΒ 1π Ἰο-- 

πηΙΠς ργασΙ]1 πι[ου]απι Τειηροτῖ 6εηΏᾶπΙουε ἴπίπ]ίαςδ, 1πίετ 

πΊταππηπε επῖπι Πίαπι ει ο Ἰπραίε. 1Ιπ πιεπιοτία Παφπο 

Ίναῦεῃπς εἶας βίωπη, πδί αλα επ ν]άετῖ ααϊ ο εἰαμάετε πε- 

απεαί, πιαχ]]]α 1π Ῥγίοτεπα ρατίεπι ρτο]εοία αἴηαε 1π α1{εγαα 

ἀπο]παία οοπατΙ ἀ4εβες εχηι]Πίε οσο] ἀῑσίίίδααε [απιπηίᾱ- 

ἴοπι οοπιρτε]εηᾶετα, πε Ἰαχία σεπαπ εἰ Ἰηρα]ο ο εκβαῖ, 

Δί πῬί Πο Ἰοῦετε οοπιρετῖεδ, ορίίπιαπα Ἰπάϊοίαπα ετΙζ πηᾶ- 

π]]]απι εχο]ϊἁ][ε, 



Δ40 Γ44ΠΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ 
Εά. Οµατῖ, ΧΙ. [29.1 Εὰ. Βα[. . (004. 603.) 

ιΥ. 
Τούτοισι δὲ ἐμβολὴ πρὀδηλος, ἥτις γἰνοιτ ἂν ἁρμόξουσα” 

χρὴ γὰρ τὸν μέν τινα κατέχειν τὴν κἐφαλὴν τοῦ τέτρω- 
µένου, τὸν δὲ περιλαβύντα τὴν κάτω γνάθον καὶ ἔσωθεν 

καὶ έξωθεν τοῖσι δακτύλοισι κατὰ τὸ γένειον χάσκοντος 

τοῦ ἀνθρώπου, ὅσον μετρίως δύναται. πρῶτον μὲν δια- 
κενέειν τὴν γνάθον χρόνον τινὰ τῇ καὶ τῇ παράγοντα τῇ 
χειρὶ καὶ αὐτὸν τὸν ἄνθρωπον κελεύειν χαλαρὴν τὴν γνά- 

ον χρόνον ἔχειν καὶ συμπαράγειν καὶ συνδιδόναι ὡς 
μάλιστα. 

(605) ΊΤοῖς Θεασαμένοις ἐξ ἀνατομῆς ἀκριῤῶς τὴν 
σύνθεσιν ὦν διηγήὔατο µορίων ἡ ἐμβολὴ πρόδηλός ἐστε 

πρὸς οὓς καὶ αὐτὸς ἀποβλέπων οὕτως εἶπε' τὸ ὃ ἐξαίφνης 

εἰρημένα περὶ τῆς ἐμβολῆς σαφῆ πάντα, πλὴν εἴ πού τις 

µία λέξις ἢ δύο παρεμπίπτειε, περὶ ὧν ἐπισημανοῦμαν. 

ΧΙΙ. 
Ηὶς σιια Ταξῖοπε αρεγἰε τεροπὶ ἀεδεαὶ ἴπ αφετίο εξ. Όροτ- 

εεῖ επίπι αἰϊφμο Ἰαδοταμείς εαρμὲ οοπεϊπεπίε αἰεεγμπι ᾱἷ- 

ᾳἱείς πιαπἰ]]απι αἆ ππεπίεπι οοπιρτε]επάετεν ἴαπι αν εκ- 

εετἰοτὶ ματιε φµαπι αὖ Ιπιεγίοτί, Ποππῖπε Πἰαπιε φμαπμηα 

πιοᾶίοε ροϊε[ὲ; ας ᾗτίπιο ομµίάεπι αἰϊφμαππάϊι ππατἰ[ατα 

πια ἵπ απο αἴφμε ἰίαπι ρατίεπι αἀάμοίαπι ἀπιονεγε, 

ἔππρεγαγεφµε μὲ ἑρ[ε Ποπιο πιακι]ίαπι τεἰαπεῖ, [πιμίφιε 

οµπα Πιεάἰεο ἐρ[απι αἀάμεαὶ εἲ αάάμεεπεί Φµαπι ππακίππε 
Ῥατεα!. : ὁνέ 

Ἠαίίο τεροπεπά1 ενιάεπη[Ώπια ε[ι 19 ααῖ 1π οοτροχί- 

Όιας ἀποίάεμάϊς ρατίῖαπι αἩΒθ πατταί οοπιροΠοπεπι . ἁµ[ῖ- 

δεπίει Ιπ[ρεκετ]Πέ, αἆ ᾳαας τε[ρεοίαπι Ἠαβεπβ Ἠαεο Γοηῖρ[, 

Όπαο ἀείποερ αἀ]απρίῖ ἆο τε[Πιπεπἆο οπιπῖα ῬΡ]άπα (ωπῇς 

η][ βουδὶ πα νε] αἰίεγωπῃ νεταπι αοουσΓαέ ααοά α πο- 

Ῥί6 ποἰαδίας, 



ΠΕΡΙ 4ΡΘΡΙΩΝ ΣΠΟΙΜΝΗΙΜΑ 5. 441 

"Εά. ματι, ΧΗΠ. [55ς9.] ΓΕ. ῬΒα[. Υ. (609.) 
ιδ’. 

[9959] "Επειτα ἐξαπίνης σχάσαν τρισὶ σχήµασιν ὁμοῦ 

προσέχοντα τὸν νὀον. δεῖ μὲν γὰρ παράγεσθαι ἕκ τῆς 
διαστροφῆς εἰς τὴν φίσιν, δεῖ δὲ ἐς τοὐπίσω ἀπωῦῆναυ 

τὴν γνάθον τὴν κάτω, δεῖ δὲ ἑπόμενον τούτοισι συμβάλ- 
λειν τὼς γνάθους καὶ μὴ χάσκειν. ἐμβολὴ μὲν οὖν αὕτὴ 

καὶ οὐκ ἂν γένοιτο ἂπ ἄλλων σχημάτων. ἠ«ἐπτρείη δὲ 

βραχεῖα ἀρκέει σπλῆνα προστιθέντα κεκηρωμένον χαλαρῷ 

ἐπιδέσμῳ ἐπιδειν. ἀσφαλέστερον δὲ χειρίδειν ἐστὶν ὕπτιον 

κατακλίνοντα τὸν ἄνθρωπον ἐρείσαντα τὴν κεφαλὴν αὐ- 
τοῦ ἐπὶ σκύτινον ὑποκεφάλαιον ὡς πληρέστατον, ἵνα ὣς 

ἥκιστα ὑπείκη. 

4 » « ” 

ἠετὰ τὸ προδιακινῆσαυ καὶ µαλάξαυ τὰ νεῦρα καὶ τοὺς 
μύας ἕλκοντα κάτω τὴν γένυν, ἁπάγοντά τὰ καθόσον ἐνδέ- 
χεται τῆς ἄνω, προσήκευ πρᾶξαυ τοίνυν τὸ ὑπ αὐτοῦ κξ- 
λευόμενον, ὅπερ εἶπεν ἐξαπίνης σχάσαι, τουτέστιν ἐξαίφνης 

3 ΄ Δ 3 3 ω ’ 

καὶ ἀθρύως παράγειν. εἰς τὸ κατ εὐθὺ τῆς κατα φύσιν χώ- 

ΧΙΥ. 

Ρεἴπ [μδιιο πιµίατε αἆ τες αδίεμς [πιμῖ οοπ[ἱίο ἀῑγεειοι 

φμίάεπι αὖὐ εα [εᾶε ἵπ Φμαπι Ῥετυετ[α ε[ αἆ παἰιγαίεπι 

Γι αάάμεοεπάα, ργαείεγεα ἵπ ρο[εγίογεπι Ραγίεπι αἆμτγρεπάα 

ε[ῖ; ἐμπι αεβετ οὔ[εφμεις εαπι ἀεδεῖι ομπα Τπαμ[εῖς 6Ο0ΠΙ-- 

ΣπΙ(ίετε ασ παϊπίπιε Πιίατε. Παιίο φμίᾷειι τεροπεπᾶϊ ᾖι- 

/μαπιοᾶί ε[: πεφιε τεροπῖ πιασ]ία ροτε[ῖ, [ αἰπεγ [ίσι-- 

τεμ ἰεπίσφμε πιεάἰείπα αδιωπᾶε ε[ῖ πεπιρε μαηππὶ ομπα 

οεταῖο Ἰααϊογί ᾗα[εία αἰίραιίι. Ίμείμς. αμίεπι ε[ αἀπιο- 

«νεγε ππαπµπα Πιοπιίῃο τε[μρἰπαίον εαρῖεί [ιμζ]ευῖο [οογιεο 

Ῥιμ[υϊπο, ππααίτπε [ατίο, μὲ φµαπι ππακϊῖπιε οεάαι. 

Ὀρί Ρεῖας πετνί6 οἱ ππυ/{ου]θ ασ]ίαιῖς αἶφιο επιο]]1τῖς 

πιαχ]]]απι ἀεογ[απα ἱχαχετίπιαθ εἰ απαπίαπα Ῥοίε[ϊ α πια]]8 

χεάιικοτίπιης, ἀεροεπιαφ ασετο Οιοᾷ αὐ Η]ρροοταίο Ἴ1βεπιας 

απ Ἰπφπῖέ, ἀεῑπ ΓαῬ]ίο πιμίατο ᾳποᾷ σχάσαυ ἀῑκίε, 1ά 
εΏ τερεπίο αο [πα] αγίοι]μπα οοἱ]οσᾶατε ϱ τεσίοπθ [αᾶθ 



49 Γ44ΗΝΟΤ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ 
Εά. Όματι,. ΧΠ. [220. 1 Εά. Ραῇ, Υ. (605) 
ϱας τὸ ἄρθρον, ἐν τούτῳ γὲ καταστήσαντα παραχρῆμα πᾶ- 

- ε] 3 ’ -” Ἱ 

ιν ὠθεῖν εἰς τοὐπίσω κελεύσαντα τῷ πάσχοντό συνάγειν 

τὸ στόμα. πρότερον μὲν οὖν αὐτὸν ἠξίουν χάσκειν, χαλά- 
ῥὰν παβέχοντα τὴν γένυν, ὅπερ ἐστὶ µηδένα τῶν μνῶν τεί- 

νοντα. τοῦτο γὰρ σύυμφορώτατον εἴς τε τὸ διακινῆσαι τὰ 

γεῦρα καὶ τοὺς μῖς ἐξαίφνης τὲ παραγαγεῖν ἐπὶ τὺ κατὰ 

φύσιν τὴν παρεστραμμένὴν γένυν απώσασθαίἰ τε πρὸς πού- 

πίσω. νυνὶ δ ὅταν Ίδη κατ εὐθὶὺ τῶν οἰπείων χωρών 
ἑκατέρων τῶν ἄκρων τῆς Ὑένυος γένηται σύμφησι τοὺς 
κροταφἰτας ἐνεργήσαντας ἐπισπᾶσθαι πρὸς ἑαυτοὺο ὅλην 
αὐτήν. ἐνεργήσουσε δὲ προθυμηθέντος τοῦ κάμνοντος συνά- 

γειν τε καὶ κλεῖσαι τὸ στόμα. 

η «ν 

ιδ. 

ΤΠροσκατέχειν δὲ τινα χρὴ τὴν κεφαλὴν τεερωμένον. 

"Ἐν τῷ διακινειόθαι τὴν γένυν ἀπάγειν τε μετρίως εἰς 
τὸ κάτω τὴν κἐφαλὴν κελεύει κατέχεσθαι, Ίάριν τοῦ μὴ 

[εὰῖς; ἔαπι ία οο]]οοαίαπα χυτ[ας Ἰπ Ῥο[ετίογεπα ραγίεπι 

ΙΠΟΙΠΙΘΗΊΟ Ίππρε]]ετο  Ποιϊμᾶ Ἱπρεγαπίες παί ο5 οἰαμάαῖ, 

Απίοα οαπἶάεπι Ρργαεοϊρῖεραί πῖ Ἠοπιο Μϊαγεί Ἰαχαπι πιαχ]]- 

Ίαπι ρτασρεης, ά οι πα]]ααι πιπ[οπ]απα ἠπίοπάσης. ΄Ιἀ 

επ]πι πιακῖπιο οοπ{ετί αἆ ἨεΙΥο πηπ[οι]οδᾳαε αριίαηίος 

τἐρεπίέ(αε αἆ παϊατα]επι [εάεπι αἀάποεπάμπι πιακῖ]]απι 

ἀερταναίαπας, αἴαο αἆ οοπιρεµεπάαπα Ίπ Ροβεγίοτεπη Ῥατ- 

επ. ἈΝίάπο Ίαπι αβῖ μἴταφαθ πηαχί]]αε Ραπιπίας Πία εΠ ε 

τερίοπο {1αο Γεὰῖς, ῬενπηΗς πια[ου]οφ αππῖ κροταφῖται ᾱἷ- 

οππίασ ἀδεηίες, θαπα Ἰοίαπα αἲ [Πε Ἱρίος αἴἰχαμετεο. Αραπί 

επῖπα, πδ ἄερες οοπιρείπἹεγο ο]αιάετεφιια ο νε[1ῖ, 

Χν. 
«ἄἰϊφιῖς αμίεπι εαριμε ο[Γει[ῖ εοπίῖπεαξ. 

Ώυήπι πιαχῖ]]α ασιϊαίατ αο πἹοᾷῖοε ἄεοτ[απι ἀεπιηιίης, 

Ργαεοῖριϊ αἱ οαρΏῖ σοπΙποαίιχ, πο [εημαίαῦ πιακ[]]απι. 



ΦΜΤΕΡΙ 4ΡΘΡΩΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ε. 443 

Εὰ, Οµατι, ΧΠ. [220. 840. ] Εὰ. Ρα[, Τ. (605.) 
συνακολουθεῖν αὐτὴν τῇ κάτω γένυϊ τοῦτο δὲ κοινὸν ἐπὶ 

πασῶν αἀντιθέσεών ἐστι τὸ παράγγελµα, τοῦ τετρωµένου διά- 

γειν ἐν ἴσῳ τοῦ παρηγγελαένου βεβλαμμένου" πάσας γὰρ 

τὰς βλάβας οἱ "Ίωνες ὀνομάξουσε κοινώς τρώµατα. 
Στ 

ιστ. 
” ’ ”, 

"Ην δ) ἀιιφότεραι γναθοι ἐξαρθρήσωσιν, ἡ μὲν ἴησις ἡᾗ αὐτή. 
, , ΄ . “ η « π ν 

συμβαλλειν δὲ τε Ἴσσον οὗτος τὸ στόμα δύναται" καὶ γὰρ 

προπετέστεραι αἳ γένυες τούὐτοισίν, αστραβέες δὲ. τὸ δὲ 

αστραβὲς μµάλιστ ἂν γνοίης τοῖσιν ὁρίρισε τῶν ὀδόντων 

τῶν τὲ κάτω κατ ἴξιν, 

᾿ - 

Ἐν ταύτη τῇ ῥήσει δόξη γνάθους ὀνομάξειν οὐ τὸ γέ- 
“ 3 ’ -” .. 3 .) ’ 3 ; 

νυν ολως, αλλ ἕκατερον τῶν µξρων καθ α πλατύνεται αὐτη. 

[540] δόξη δὲ καὶ τὰ κάτω πέρατα, καθ ἃ γυμνὸν καὶ 

ἄσαρκον /ίγνεται τὸ ὁὀστοῦν, ὀνομάξειν γένυας. ἐκ τοῦ φά- 

ναι, καὶ γὰρ προπετέστεραι γένυες τούτοισιν' αλλὼ µεε ολί- 
’ -“ / 1 4 ’ ” 

γον τὸ πάλιν ὅλην τὴν κάτω γένυν ὠνύμασε γνάθον, ἔνθα 

Οποά Ρετρείπαπι εῇβ ἴπ οπιπῖρῃςδ, Ύαπαε 1Π ἀῑνετία ἆποὶ 

ἀεβεπίι, ΟΠεπ[απι αρρε]]αν]ί τετρωμένον ; 1οπεδ επῖπι αἰιαπι-- 
Ἠρεί οΠεπ[ίαπι τρῶμα ἀἰοαπῖ, 

ΧΤΙ, 

Ομοᾶ[ πιακι]ία µίγαφµε Ῥατιε εἰαδαίμγ, ομταϊίο εαάεπι ε[ὲν 

[εά Ίιοπιο ππῖπις εοπαρτίππετε ος γοιε[ὲ; ἵμπο επῖτα πιει-- 

εµπη ππαξὶς Ργοπεΐπεε, [εὰ ἴπ πεµέταπι ραγίεπι ἐποίιπαξιγ. 

Ππεε[ίίσες αµτεπ, ἵπ πιεµίγαπι ρατίεπι ἰπεἰιπατὶ, ργαεεῖ- 

Ῥμε επ ἀεπείμπι [πίδις, μδὶ ἰπ[εγίογες ε τεβίοπε [μρε- 

τίοτίδις τε[ροπάεαπε. 

Μαχί]]α αἩ πίταφπε ρατίε, ἀῑςίε, γνάθοι ἀμφότεραυ. 
γ1άεΡίίας απἱεπι γνάθους αρρεἰ]α[ε ποια ππακί]]απι ἰοῖαπι, 

Γεὰ πίταπιαπε εἶαθ Ρρατίεπι αἷα Ἰαἰε[οῖξ; πιεπίαπ ᾳποφπε 

4πἩπῃ γένυας ἀῑκετιε, νυιάετὶ ροξετῖ Ππίε]]εχ][[ε πιαχί]]αε 

Ίπιπι, Ύπα ππάσπι 99 εῇΠ πε σατπες παπι παπί: ἵππο 

ομῖπι πιεπίωπι πιασίς Ρτοπιϊπεί, [εὰ ραπ]ο ρο[ί πιακί]]απι 



. 

44 144ΗΝΟΣ ΕΙΣ το ΙΠΠΟΚΡΑάΤΟΤΣ 

Ἐά. Ολατί, ΧΠ. [540.] Κά. ΡαΓ. σ, (60. 
φησίν' ἣν δὲ 4 κατω ἠνάθος κατὰ ξύμφυσο» τὴν κατ τν 

γένειον διασπασθῆ, µόνειον. ἡ ὃ᾽ αὐτὴ καὶ ξύμφυσις ἐν. 

τῇ κάτω γνάθῳ ἐσεὶν, ἓν δὲ τῇ ἄνω πολλαὶ, ὥστε συγκέ- 

χυται παρ αὐτῷ τὰ σημαινύμενα τοῦ τε τῆς γνάθου καὶ 

τοῦ τῆς γένυος ὀνόματος. ὃ µέντου λέγει κατὰ τὴν προκει- 

µένην ῥῆσίν ἐστι τοιοῦτον. ἐὰν κατ αμφοτέρας τὰς διαρ- 
θρώσεις ᾖ ἔκπτωσις γένήηταε, μᾶλλον μὲν εἰς τὸ πρύσω χω- 

ϱεῖ νῦν ἡ κάτω γένυοο περ ὅεε κατὰ άτερον µέρος ἐκ- 

πέπτωκξε, καὶ πλέον ἀφεστηκυῖα Φαίνεται τῆς ἄνω γένυος, οὐ 

μὴν παρασπᾶταί γε, οὐδὲ διαστρέφεται φυλάσσουσα τὸ κατὼ 
φύσιν ἀδιάστροφον. διαγνώσεις δὲ τῇ τῶν ὀδόντων εὐθυω-- 
ρίᾳ, τουτέστιν ὅταν οἱ κάμνοντες ἄνω κέωνται κατ εὐθύ. 
τομεῖς μὲν τομεῦσε, κυνόδοντες δὲ πυνοδοῦσε, τὰς μύλας δὲ 

ταῖς μύλαις. 

σοβ 

Τούτοισι ξυμφέρευ ἐμβαλέειν ὡς τάχιστα, ἐμβολῆς δὲ τρό- 
πος πρὀσῦεν εἴρηται. 

{οΐίαπα παπομραν]έ γνάθον, απαπι αἲἲ: [εὰ Π ππαχῖ]]α οἷια 

αἆ πιεπίαπα ]απσίίας ἀἰάπσοαίαγ; [ο]α απῖεπι Ἠαες ]αποίῦτα 

εἰ π πιαχῖ]]α, 1π πια]ῖ πια]ίας. Ώιατε αραιά Ηΐϊρροοστα- 

ἴθπη ΠρπὶβοαίΙοπες Υετρί γνάθου εἰ γένυος οοπ{απά μη ασ; 

αιοά ἵαπιει αἲξ ἵη Ῥχοβο[ῖς γειρῖθ Ἰα]αδπιούί εβ: αποά 

{ ππαχϊ]]α Ἰαχείαχ αἳ πίτα οοπιπ ανα, πηασῖς απὶάεπα 

ἵπ Ῥτίογεπι ΡρατίεΠι Ρτορε]]ίατ απαπα αρί εκοῖαΤί αἰίετα 

Ρατίε ἀωπιίαχαϊ, πιαρίδηας ἃ ΠΙΦΙΙ5 τεσεζ]ῖ; Ποπ ἴ8μλεη 

ἀερταναίαν ααἱ ρεγνεγΗ ασ Γεά παϊιιτα]επι [εάεπι [πε Ἱ-- 

οἸϊπαίίοπο ἰπθίαγ. [ἆ ααίἴεπι Ἰπά]σαπί ἀεπίες αι ε τεσίοπο 

γε[ροπάομί, Ἠοο ε[ι Ἰπ[εγῖογες {Παρεγίοῦίθης, οιΙ Γεσσηῖ {[6- 

οαπ 5, οαπΙΠί οαη]ηῖδο ππαχι]]αγιραβθ πιαχί]]αγες. 

ΧΥΠΙ. 

Εις οµαπη οεἰεγγῖπιε γε[εμεπάα εξ; οµα αμίεπι Ταξίοπε, 

Γωρτα επρἰἰεαυίπιι. 



ΠΕΡΙ 4ΡΘΡΙΟΝ ΣΠΟΛΙΝΗΙΜΑ Β. Δά5 

Εά, Οἶιαχε, ΧΙ. [310] Ἐὰ, Βα[, Υ. (605. 
Τάχισια μὲν ἐμβάλλειν συμφέρει, πρὶν διὰ τὴν τάσιν 

τών μυῶν εἰς συμπάθειαν ἀφικέσθαι τὸν ἐγκέφαλον. ὁ δὲ 
τρόπος τῆς ἐμβολῆς ὃν ἐπὶ τῆς κατὰ τὸ ἕτερον µέρος ἔξαρ-- 

Φρώσεως εἶπεν, οὐ κατὼ πᾶν ὁ αὐτός µου δοµεῖ νῦν γίνεσθαυ 
προσήκειν' τύτε μὲν γὰρ εἰς τὸ πλάγιον µέρος ἡ γένυς 
ἀτρέμα παρῆκται, νυνὶ δὲ ἰσόρῥοπός ἐστιν, ὡὧστ αὔταρκες 

διακινήσαντα καὶ πρὸς τὸ κάτω τὸ ὁστοῖν ἑλκύσαντα χαριν 

τοῦ τὸ πέρας τῆς κορώνης κατωτέρω γενέσθαι τοῦ ζυγώµα- 

τος, οὕτως {ἤδη πρὸς τὴν ἔσω χώραν ὠθεῖν ἕκατέρωῦεν 
ὕλην τὴν γένυν, ἅμα τῷ κελεῦσαι τῷ κάμνοντυ αλείειν τὸ 
στόμα. 

ή. 

"Εν δὲ μὴ ἐμπέση, Ἀίνδυνος περὶ τῆς ψυχῆς ὑπὸ πυρετῶν 

Ἑυνεχέων καὶ νωθρῆς καρώσιος. ! 

3 ὃς 4 4 3 Επ] ε ο ’ Εά 

Οὐκ ἀκίνδυνος μὲν οὖν ουδὲ 1 καθ ἕτερον µερος ἔξαρ- 
3 ’ 3 - 

Θρωσις. ἡ δὲ κατ ἄμφω διώπλασίς ἐστι χάλεπωτέρα πάν- 

Οε]εγεῖπιο απ]άεπι τεροπεπᾶα ε[ε, ρτίπδηιαπα πηὈ[ου]ί 

ἀϊβοπι οἳ οοΠ/[οτίίαπι οετεῦγιπι α[ῃοϊαηί, Μοάας απίεπα 

τεροπεπά1 απεπι ἀοοιῖ, αῬί αἰιετα Ῥρατίο Ρτο]αδίίας, πεῖμᾶ 

ποπ νἰάείαγ εκ {οίο Ἰάεπι πππο αοοοπιπιοᾷασ]} ίππο επῖπα 

Ραπ]αϊῖπι πιαχ]]]α 1π αἰίεταπι Ῥατίεπι οοπνετή ας, πυπο 

Ῥατίίες ἵπ πἰταπιαθ. Όπατε [α[5 ε[ὶ οοπομίετε πιεπίαπι- 

4πε αἀάποετα ἀθοτ[ιαπα, αἱ Ῥτοσε[ίας εχἰγετοϊίας το[ῖγο βπιῖ- 

16 Ἰηρα]ϊ οὔε Ἱπ[ετίας οο]]οσείας, {ἴοφιο ἵπ ΙΠίετίογεαι 

Ῥατίεπι πἰχίπιφαε Ιοίαπι πιακ]]απι οοπιρείΊετο, ΠΒπια]ᾳαθ 

Ῥχαεοίρετο Ἰοπιϊπϊ αἱ ο5 οἰαπάαί, 

ΧΥΠΙΙ. 

δἱ τευεγεὶ πεφµεαξ, πποτες γεγίομίωπι Τπ[ίαι ργορίετ [εῦτες 

εοπεϊπεηίες αἴφιμε Ἱπατοοτεπι εἰ Ἰπεπρμβπαδίίεπι ἄοτ- 

ππτεπαἰι πεςε[[ιαῖεπι. 

Ρετῖεπ]ο ααϊάεπι ποπ νασας ππαχῖ]]α, οεἰϊαπιι αἰίεγα 

Ρατίε Ἰακείατ; {Γεᾷ ΙΑ πἰταφαθ: αερτῖας τεβϊηῖίας, «παπι 



9 

44 1 44ΗΝνοῦ ΕΙΣ το ΙΠΠΟΚΡΑάΤΟΣΥΣ 

Εὰ. Οµαχ. ΧΗ. [940, 51.1. Εά. Βα[, Ύ. (805.) 
τας τους κατέχοντας τὴν κάτω γένυν ἐντείνουσα µύας. ἐν- 
τάσσονται δὲ, ὡς είρηται, τέτταρες, δύο μὲν οἱ ἐκ τῶν κρο- 

τάφων αρχόμένοι, δύο ὃ᾽ οἱ ἐκ τῶν παρὰ τὰ πτερυγοειδῆ 
κοιλοτήτων. ἐχόντων ὃ᾽ αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου τὰ νεῦρα 
καὶ μόνον οὐ ψαυόντων αυιοῦ τοῦ ἐγκεφάλου διὼ ταχέων 

εἰκός ἐστυ γίγνεσθαι τὴν συμπαθέιαν. οὗτοι μὲν οὖν τέτ-- 
ταρὲς μύες ἐν ἐκπτώσεσι μάλιστα πονοῦσι, κυριώτατοι πάν- 

των ὄντες ὡς ἂν απὸ τῆς τρίτης συζυγίας ἐξ ἐγκεφάλου τὰ 

φεῦρα λαμβάνοντες, ἥτις οὐ πὀρβῥω τέτακται τῆς ἀρχῆς αὐ- 

τοῦ. συμβαίνει γε μὴν καὶ τοὺς έξωθεν ἐπικειμένους τῇ 
γένυϊ καθ’ ἕτερον µέρος διεκφυέντας ἐν ταῖς τοιαύταις ἑκ- 

πτώσεσι τείνεσθαι παρὼ φύσιν, [9541] οὐχ ὁμοίως μὲν 
ὄντας κυρίους τοῖς προειρηµένοις τέεταροι ποθῥωτέρω γὰρ 

ἀφεστήκασδε τοῦ ἐγκεφάλου καὶ ἡ τοῦ νεύρου ἀρχὴ διὰ µα- 

κροτέρου τούτοις ἐστίν. οὐδ᾽ ἀνὼ τῆς συξυγίας τοῖς τέτ- 

ταρσιν ἔχουσι τὼ νεῦρα, συντελοῦντάς γε μὴν οὐκ ὀλίγον 

οὐδ᾽ αὐτοὺς, ὥσπερ καὶ οἳ ἄλλου μύες οἱ καθ ὅλον τὸ 

σώμα, καΐτου τούτων Όντερ ἄκυρωτεροι διὰ ταῦτ οὖν 

ὉηυΓοιι]ο οπιΏες απ]θαφ πιαχῖ]]α οομ πείς Ππίεηᾶαί, Ῥαηέ 

4μἴοπι θμαίπος, πί ἀῑοία εβ, ἆπο [οιίοεί ααϊ α ἴεπιροχί-- 

δις Ἱποἱρίαηί; ἆπο φαἱ α Ππίρμε Ἰαχία ο5 φποά πτερυγοειδὲς 

ποπηαίαγ. ΗΠαδοεηπί απίεπο πια [ου]! πεχνος αὐ Ἱρίο οετεῦτο, 

8ο Ρτορε αρίωπα οοπΗπραΠέ, αιιο Πί αἱ οεἰεγγῖπιο αΠιοία-- 

{ωτ,  Ἠϊ ειβο αυαίογ ππ[οα], Ἡαδβῖ πιαχῖ]]α ρτόχαπιρῖξ 

πιᾶχῖπιο αΠησαπίασ, αααπα ἀπίες ΟΠΙΠΕΘ ρταεοῖριϊ πε, αἱ 

ααϊ πεγνος ες σετεβτο Παβεβπί α Τετ οοπ]αρβίίοπε 4μάθ 

Ποπ Ίοηςο αἩ 1ρ[ο Ρεϊποϊρίο Πία ε[, Αἰφαῖ Αί εἰίαπι πα 

ππυ[ου] Ῥετ πηαχῖ]]απα ΙπΙτίη[εομς οοπαρτεμεπάαπ!, οτί αἳἲ 

πίταφαε ρατίο ε]ας Ῥγαείεγ παίπταπα εχἰεµάαπίασς, αρί πι- 

χ]]]α Ἰαχείαν. Ὁπαπαμαπι ποα ἀία ργαεοῖριϊ πε, Ποιε 

αιαίαος Ργαράτοιί; πιασῖς οηῖπι α ΟεΓεΡτο τεοεάαπξ πει-- 

νιδαπε απ 1η ο ἁλτιραϊίαν Ἰοησδίαφ οσἴίαν εἳ Πο αἲ 

εα οοπ]ασαίΙοπε ππάε πεχνῖ αἆ αμαίπος πια[ου]ος {εταπίατ, 

ααῖ εἰ 1ρί ποια ῥραταπι υ[αὶ Γαπί, Ρετίπάο αἴαιπα αλ) 

υηϊνονα οοτροχῖδ πια[οα]} εἰ που αθᾳε ρταεοῖριί Επί 
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Εὰ. Ομάν. ΧΠ. [21.1 Εά. Βα[. Ύ. (005. 6039) 
πάντα περὶ ψυχῆς γίνεται τὸν κίνδυνον ἐπὶ τῷ τετάσθαο 
παρὰ φύσιν ὀδυνωμένων τὲ καὶ δια τοῦτο φλεγμαιόντων 

τῶν μνῶν, εἰς ὁμοίαν δὲ αὐτοῖς ἀγόντων διάθεσιν τὸν ἐγκέ- 

φαλον, οὗ παθόντος οἳ ὀξεῖς ἔπονται πυρετοὶ μετὰ τοῦ. βλά- 
πτεσθαι τὼς τῆς ψυχης ἐνεργείας (603) ἁπασας. ' ὁ γάρ 
τοι. καιρὸς τὸ πάθος µήτ αἰσθάνεαθαυ. μήτε κινεῖσθαι 
τὸν ἄνθρωπον ἢ παρακολουθεῖν ἑαυτῷ πέπονθεν' ἀλλὰ τόν 
γε λογισμὸν καὶ τὴν μνήμην καὶ τὴν αἴσθησιν ἅμα καὶ τὴν 

καθ ὁρμὴν κίνησιν διέφθαρται. 

8. 

Λαρώδεις γὰρ οἳ μύες οὗτου γαὶ ἀλλοιούμενου καὶ ἐντεινό-- 
΄ 

“Ἴμενοι παρα φύσιν. 

5« Ἆ « , ο ό 3 , 3 ΄ Δ ./ 

Γκανὸν ἕκάτερον τῶν εἰρήμένων ἐργάσασθαι καιρὸν, { 
τ᾽ ἀλλοίωσις καὶ ἡᾗ τάσις τῶν μυών εἰς ἐμπάθδειαν εῆς σαρ-- 

΄ ι] ” 5 . τ 5! 

κὸς ἀγομένης κατ ἄμφω. {ἡᾗ. μὲν. οὖν τάσις αὕτη. γίνεται 

αίηπε Ἠ]. ὉΡ Ἰαεο ΙβΙἴΗΥ οπιπία Ρεσῖοπ]ηπι πιΟΓΙ15 Ίππρει-- 

4εε, αασπι Ῥταείες παϊπτααι παα[ου]Ι Ιπιεπάαπίασ, 8ο Ρτο- 

Ρίετεα ἀο]εαπί εἰ Ιάοίγοο 1πΠαπηπιαίίοπε ῥγεπιαπ{άχ αο Πμ]ὰ 

νο οεγεβειτη α[είαπί,. Όιο αΠεοίο. αοπίαε {εΏτον {6- 

ααπαπίας, Ππιπ]φιε Ιαεάηίατ οπ1Ώθ6 απὶπαϊ θοἰίομθς; ΠΟΠ 

επῖπι {ο]είς αρί οεγερταα Ιπεχρυβπαδ!]ί ἀοππ]επάί ηπθ- 

οε[πίαίε Ρργειπαίις, εἶαφ νο [εη[αφ ἀἁαπιίακαί Ιαθάί εί 
πηοῖμς, [εά γαἰιοοϊμαί]ος ππεπιοτία, [εη[ας εἰ πιοίαφ νο]ι- 

αγίας οογγαπηρῖ. 

ΧΙΧ. 

Ηι]ιωηποᾶί επῖπα παμ[εμἰί ἱπεπρμρπαδί[επι ἀογππιεπᾶί πεοε[- 

5 βέαεέπι ἱπάμειμπε, Φμμπι αἰϊεπαπειμγ εἰ Ῥγαείεγ παίμγαῖι 

επιεπάηίμγ. 

Ροϊεβίι παίταππφαε εκ Ργοροβ!ῖδ Ιπεκραρπαρί]επι ἀοι-- 

πηῖεπάϊ πεοε[Πίαίεπι Ίπβεττε εί αλεπα[ο ππα[ομ]οταιη εξ 

ἀϊβειμίιο, απ απα πἰετηιε αΠεςοία5 οὗ σοΠ{εη/[απι αἆ οετεῦτωπι 
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τά, Ονασί, ΧΙΙ. [61.1 Εὰ. Βα[. Ὑ. (603.) 
τῶν ἐνών, αἵ τὲ πρότερον σαν. Χαλαραὶ νῦν ἁπασών κατ 

εὐθεῖαν }ραμμὴν αποτεινοµένων. {ἡἢ ὃ᾽ ἀλλοίωσις ὅταν ἤτου 

Φερμανθώσιν ϱἢ ψυχθῶσιν ἀμέτρως ἢ ὑγρανθῶσιν ἡἢ Θαλ- 

σθώσιν ἢ φλεγμήνωσιν ἢἢ ἐρυσιπελατωδώς σχώσιν ἢ σήπων- 

ται" ἐν. ἅπασι γὰρ τοῖς τοιούτοις κατ αὐτὴν τὴν οὐσίαν 

ἀλλοιοῦνταυι, τεινόμενοι δὲ μύνον ευθύνονται κατὰ τὰς ἵνας 
ἄγευ τοῦ τὴν οὐσίαν αὐτῶν ἑτεροιοῦσθαι. 

κ. 
Φιλέευ δὲ καὶ ἡᾗ }αστὴρ ὑποχωρέειν τούτοισο Ἰολώδεα, 
ἄκρητα ὀλίγα καὶ ν ἐμέωσιν, ἄκρητα ἐμέουσε. 

:Πὸ 'μὲν ἐν τοῖς ὀξυτάτοιο πυρετοῖς ἄκρητα χολώδεα 
γεννᾶσθαυ κατὰ τὸ σώμα θαυμαστὸν οὐδέν' εἴ γε δὴ καὶ 
πιμελὴ καὶ σὰρξ ἁπαλὴ καὶ νεοπαγὴς ὑπὸ τῶν τοιούτων 

πυρετών τήκεται καὶ κατοπτᾶται τὸ αἷμα. τὸ δὲ καὶ συῤ- 
ῥεῖν εἰς τὴν γασιέρα καὶ ἔντερα τὰς τοιαύτας συνιήξειᾳ 

ἴδιον τῶν ὀδυνωμένων" ἐπὶ  νευρώδεσι µόνων. ὅτι τὲ σὺν 

Ρετῖπεα!, ἨϊΠεπ/ίϊο Ἱπάο ῬτοΠοϊ[οϊίαν, αποᾶ ΠῃΏταο α4παθ 

ΡΤΙΙ6 Ίαχαο εταηί ἨὨΠπο ΟΠΊΙΠεΡ αἆ τεοίαπα Ἰἴπεαπι εχἰει-- 

ἁαπίαγτ- αἰϊοποίῖο, τρί Ἠ]ίγα πιοάιιπι οαἱεβαπῖ, Γεσε[οαπί, 

πα ε[σαμῖ, Ποσεπίασ, Ἱπαπιπιεπίας, εγγβρε]αίε ρτεµε-- 

ἀαπίαν νεὶ ραϊτε[σαλί, ἵπ φαίρας οπιηί μας 6ογΠι΄ παίαχα 

αλεπαίατς [εἆ ἵπ' ἀἰ[ιοπίίοπθ. Ώρταρ ἀἁμπιιακαίϊ εχἰεπάπίας 

οἴἶτα παίαχας 1ρβμ8 αεπαϊἴοπεΠ. ( 

κ. 

Ηις /οἷει αἶἴυις δίεπι ρμγαπι αἴφμε επ διατα γεάάᾷετες ας 

[ῖ εφοπιαπὲν υοπαϊεμς Ῥμγις ε[. 

ἵα Γερτῖρας αἀπιοᾶαπι αοαῖ ΠΠ] πατάτα, { ρατα 
Ρ1]16 1π οοχροτο Ρρτοάποῖίας, Παπϊάεπι εἰ α4ερθ εἰ οᾶγο 

ἴεπετα αο ραυ]ο απίαο οοποτεία [αῬ Πα]αςπιοάϊ Γεργίριας {α- 

Ῥε[οῖιί εἰ [αηραῖς αἀπτίίατ. ΄ ΟοΠοΏΤΤΕΓΘ αιίεπι Ἠαέο αἆ αἷ-- 

νυπα αἴᾳπο Ἰπιεβίπα απ απ ἴαρεπί Ῥγορτίσπα εβ, παδί ἵαπ- 

{απα Ὠογνοίαο Ῥατίεθ Ἰαροταπίς ομπι 1ρῇ8 επίπα ναί. 
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Εά. Οµανῖ. ΧηΠ. [641. 843.] Ε4, Ῥα[. γ. (608.) 
τούτοις κακοῦται καὶ πάσχει τὸ της γαστρὸς στόμα γέυρω- 
δέστατυν ὄν. εὕρηται ὃ᾽ ὀρθῶς ὑπ αὐτοῦ το σόραγλος καὶ 
τὰ κοινὼ πρὠτα καὶ μάλιστα κακαῦσθαε, καὶ ὅτι παθεῖν 
τοῦτο ταῖς ὀδύναις οὐκ ἀνέχει, καίτοι μικραὶ τι] γχάνουσιν οὔ- 
σαι. Αμπθφυχίαι γὰρ γίνονται κακοπαθοῦντι τῷ στόµατι τῆς 
λακρόο. ἐν δὲ ταῖς λδιποψυχίαις συθῥεῖ τὰ λεπτὼ περιτ- 
τώµατα πάντα εἰς τὴν }αστέρα. καὶ μέντοι καὶ χωρὶς τοῦ 
πεπονθέναυ τοῦτο κατὰ τὰς ἰσχυρας ὀδύνας τε καὶ λύπας 
Φαίνεται τὸ τοιαῦτα περιττώματα συρῥέοντα πρὸς τὴν γα- 
στέρα καὶ τὰ ἐνεεφα. τῶν μὲν οὖν εἰς τν }αστέρα παρα 
γιγνοµένων ᾗ κένωσις δι ἐμέτων 2ίγνεται, τῶν ὃ᾽ εἰς τὸ 
ἕντερα διὰ τῆς ὑποχωρήσεως, ὁ 

.. κα. 
κ. ” [542] Οὗτοι οὖν καὶ θνήσκουσι δεκωταῖου μάλιστα, 

"στι καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις παλαιοῖς ἐνίοτὲ μάλιστα 
σωνῆς τὸ σημαινύμενον τοιοῦτον εὐρεῖν, οἷον καὶ νῦν φαίνε- 

Ἰαεάίπταπο οἱ νοπίγ]οι]ϊ οαοά πιακίπιε Πεγνο[απι ει, 
Ἠεείε απίεπι αὖ {ρ[ο ἆοοθιπιιγ Ρτοχῖπιας ϱΟΠΙΠΙΙΠΕΚΩ ΠΕ ραΓ-- 
ἴε5 ΡΣΊπλΗπα Ρο[ἱ[Ππαππιφαο α[ίεί: Ρτορίεγεα πβὶ νοηίγίοι]] 
ο Ἰαεάαίιχ, ἀο]ογεπι πε Ίενεπι φπίάειι Ρο[ο [ι[ίπεγς, 
Φεφιῖ τας οπῖπι απῖπηαα ἀε[εο[ῖο, αὐὶ 1ρίαπι πηα]ε α[]]σαίαγ 
εἴ ϱ απ απῖπας ἀ4εβοΙΕ, οπιμία φαθ Γαρεγ[απί {επιαία αἆ 
γεηίγεπι οοπουγταπΕς αυῖπ εἰἶαπι Π Ἠοο ΠΟΠ αοοϊάαι [48 
γεμειπεη[ί ἆο]οτε ος ΠΙΟΕΥΟΓΕ 4πάε [Πρεταπί 1η «ΟΓΡΟΓΘ 
Ἠμ]ης ρεηετῖς, νἰάεπίας αἆ νεπιγίσα]απι αἴᾳαπο Ἱπεβίηα 
4εομχΓεγε; ϱ1αε 1π γεπἰτίομ]ο οοδιπὲ, γοιμίίι εχοθγηι- 
ἵωσ; Φμαε ἵπ Ἱπίε[Ιπῖς, ἀε]εσίίοπο, 

ΧΧΙ. 
Τεοεᾶιμπι αμίεπι ᾗί τπακίππε ε]εοίπιο ες. 

Ψετριπι πιααίπιε μάλιστα ἀῑκίί, ἸἹπνοπίίαι απίοπι ϱὲ 
4ρπά αἱίο νείιογοο Ίία αροερίωπα, Βεπέ παρ αὖ Ἡἱρροοταία 

ΟΑΙΕΝΤ8 ΤΟ, Χνττ. ΕΕ 
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Εά. Οἶασίς ΧΗ. [215.1 Εὰ. Ῥαῇ, Υ. (003.) 
Ίαι παρὰ τῷ ἠπποκράτευ τὸν ἔγγιστα πυσαχὸν ἐμφαῖνον 

τοῦ λεγομένου κατὼ τὸν ἀριθμὸν πράγματος, ὡς εἰ καὶ οὗ-- 
τως εἰρήκει καὶ Ὀνήσκουσιν οἱ οὕτως ἔχοντεςο ἐπὶ τὸ πολὺ 
περὶ τὴν δεκάτην ἡμέραν, ὧστ εἰ κἂν ἐναταῖου καὶ ἑνδε- 

καταῖου τοῦτο πάθωσιν, αληθώς εἰρῆσθαι τὸν λύγον. ὅτο 

ὃ᾽ οὕτω χρώνταυ τῷ μάλιστα, ὁῆλόν ἐστί σου καὶ ἐκ τῶνδὲ 

τῶν παραδειγμάτων" Θουκυδίδης μὲν ἐν τῷ πρώτῳ φησί” 
ταῦτα δὲ ξύμπαντα ὔσα Γπραξαν οὗ “Ἕλληνες πρός τὲ αλ- 

λήλους καὶ τὸν βάρβαρον ἐγένετο ἓν ἔτεσυ πεντήκοντα μά- 

λιστα. καὶ ἐν τῷ αὐτῷ: ἀπέχει δὲ ἕ σταδίου μάλιστα. ἀν- 
δοκἰδης δὲ ἐν τῷ περὶ μυστηρίων" ἄδων ὃ᾽ ἀνθρώπους τὸν 

μὲν ἀριθμὸν µάλισια τριακοσίους. πολλή δέ ἐστιν ἡ χρῆ- 
σις τῆς λέξεως καιὼ τοῦτο τὸ σημαινόμενον ἅπασι τοῖς 

“Ἀλλησιν. 

κβ.. 
"Πν δὲ καταγῇ ἡ κάτω γνάθος, ἣν μὲν μὴ ἀποκαυλιοῦῇ 

παντάπασιν, ἀλλὰ ξυνέχηται τὸ ὀστέον, ἐγκεκλιμένον δὲ Ε), 

κατορθώσαυ μὲν χρὴ τὸ ὀστέον παρά γε τὴν γλὠσσαν 

αοοϊρῖίασ ν’ τί οομ]εοίγατη ππιθν] ο] τεῖ αο ΡτοροΠί- 

ἴπχ Ῥτοχίπιε ο[ιεπάαί, α ια Πία ἀῑκοτίι: ΙΙ εισο ἀεοεάσί 

ΡΙεγιππ(μο οἰγοῖίεν ἀερίηππα ἀῑθιι, Πα αἱ ϱΠπαπινῖδ πΠοπο 

νε] ιπάεαίπιο Ιπίεγεααῖ, ετα ομταῖο Πί,. Γε[απίαν ααίεπι 

εχεπηρ]α νοσαρα]αα μάλιστα Ἱία α[ατραχί. ΤΠαογάϊάες 

αφ αἱά οσα 1 ΡΥΙΠΙΟ Ιῦτο Ιπαυί: Ἰαο ΟΠ1Πος Ογαεοοταπι εἴ 

1πίαγ [ο εἰ οοπίτα Ῥαγβαταπι τον δε[ίαο {πεταπῖ, ππαχίπιθ 

ααἰπαασὶΒία απηῖδ. Αίμα ἀβίάεπα: ἁῑ[ίαί Γοχαριπία [ἰαᾶϊα 

ΠΙΔΧΙΠΙς. Λπάοοϊάςς ίσα ἆε πιγβεχίῖς ἸΙπαῖε: Ἠοπιῖπεβ 

πηαχίπηο {γεοεηίο8, ΄ἳὈί πιαχίπιο μάλιστα ἀῑοιηῖ, ἴπ ᾳπαπι 

ΠσπΙ[ΠοαίΙοπεπα Ἠ]ηδηιοςί γοκ α Ογαεοῖδ [4ΕΡΕΠΙΠΙΕΤΟ ἃθ-- 

οἱ ρῖασ. 

ΧΧΠ. 

δεᾶ [ πιακἰ]ία εοπατηϊπμαίμγ, ιδὶ ποπ [γαπβίιμγ ΟΠΙΠΙΠΟ 

ἰγαπενεγ[α, [εὰ αἰίφμα ρατίιε ἰοία ο[]α ἴπιεγ [ε εολαε- 

πεπε, ἵπ [ιαπ [εάεπι οοπαρεἰεπάα [μπε αἱρίείς αἰγίπιφμε 



ΠΕΡΙ 4ΡΘΡΩΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1, δι 
Εά. ΟΊατι, ΧΗ, [219,1 ἘΕὰ. Ῥα[, Ῥ. (605.) πλαγίαν ὑπείραντα τοὺς δακτύλους, τὸ δὲ ἔξωθεν ἀντε- 

ρείδειν, ὡς ἂν ξυμφέρει, κἂν διεστραμμένοι έωσιν οἱ ὁδόν- 
τὲς οἳ κατὼ τὸ τρῶμα κεκινηµένοι, ὁκύταν τὸ ὀστέον κα-- 
τορδωθῇ, ὀεῦξαι τοὺς ὀδόντας χρὴ πρὸς ἀλλήλους μὴ 
µόνον τοὺς δύο, ἀλλὰ καὶ πλέονας, μάλιστα δὲ δὲ χρυσίῳ. 
εστ ἂν κρατηῦῇ τὸ ὀστέον' εἰ δὲ μὴ, ἐνλλίνῳ. ἔπειτα ἐπι- 
δεῖν κηρωιῇ καὶ σπλήνεσιν ὀλίγοισι καὶ ὀθονίοισιν ὁλί- 
γοισε, μὴ ἄγαν ἐρείδοντα, ἀλλὼ χαλαροῖσιν, 

ο ” ’ 3 ” 4 9 1 5 , Οταν τοῦ καταγέντος ὁστοῦ μηδὲν ἀπαθ ἐς υπολείπηται, 
διαλυθέντων ἀπ ἀλλήλων τῶν μερών, ος κατὰ μηδὲν τοῦτο Δ π ” 

” 5 συνέχεσθαι τὸ εἶδος τοῦ κατάγµατος οἳ νεώτεροι τών ἰα- - 3 Γ.ς, Δ 3 Δ 4 εε / Μ Τρων ὀνοµαςουσε Καυληδὸν, ἐπειδὴ καὶ ὁ /πποκράτης εἶπεν, 33 υ .) -” ι 9 ι] 3 ᾽ /΄ ἔαν μὴ αποκαυλισθή παντάπωσι. τὰ ὃ᾽ ὄλ]α καὶ ταυτης -” κα 
- κ. . . 3”, της ῥἤσεως καὶ τῶν ἐφεξῆς σαφῆ, πλὴν εἴ πού τι θραχὺ 
-”- 3 παρἐμπίπτοι καὶ τοῦτ ἐπισημαινούμεθα. 3 
μα μμ 

Ργεπιεπείδις, ἔτι αὖ ογο [ύισμα ἵπ Ἰαέως αἀάιοία, ἔγι 
α εµίε, με εοπυεπῖε, γερε]εμᾶο. Οκοά[ μεγνετέαπιιγ 
ἀεπιες αἆ [γασίμγαπι πηοιἰ, δὲ ο[]α ἵπ [μαπι /Γεαῖεπα εο]-- 
ἴοεαια [μπὲ, ποπ [οἶμπῃ δίµὶ, /εὰ εεἶαπι ρίιγες ἱπιεγ Γε 
Ιἱβαπᾶι [ωπὲ αµτο ροιΐ[βπιωτη νεὶ εεγἰς ἰἴπο, ἄοπεο ο[]α 
οΟΠΠΙΥΠΙΕΠΕΙΥ. Ολο Γαείο υἰποῖγε οΡρογεεῖ, ραμοῖς γαηπῖς 
οεγαίοφε Τπ]εοιίε, Ῥαμεῖεφμε [α[εῖῖς ποπ υαἰᾶε αά[γὶοεϊς, 
/εά ἰαπιοτίδις, 

ὈΡι οοπιπη]παϊίο ο[[ο πλ] Ιπίθσταπι τε] ἰπηπ1αξ, Ρατ- 
Ώρας Ιπίεν [ε τεοεᾷεπίίρις ἵία πὶ Πα]]ο Ραείο οοἸιαεγεαΠΕ, 
Ἠη]απιοςί {παοίπχαο [ροοίεπα τεσεπἰῖογος πηεβίο σταεςα 
παυληδὸν α {τας σα] πι άἶπε αρρε]]απί, «ο ᾳποᾶ 
Η{ρροσταίες ]]αά, αΡὶ πο. ΓΓαπβίίασς, ΟΠΙΠΙΠΟ {γαπονθγ[α 
ἀἰχετίί, ἐὼν μὴ ἀποκαυλισθῇ παντάπασι. Ἠε]ίᾳπα οπιπία 
ἴαπα Τη Ἰαο οτα[ῖοπθ οιιαπι ἵΠ Γεηιποπίθαο ρ]απα Γαπί; [ο 
Π ραι]]απα ααἷὰ οβεπάίπιας, 1 4ποφιε εκρ]ιοαβίπιης, 

τπτ --- 

ΕΓ9 
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κ). 

Ῥῦ γὰρ εἰδέναι χρὴ ὅτι ἐπίδεσιο ὀθονίων γνάθῳ καταγεί- 

σῃ µικρὰ μὲν ἂν ὠφελέοι, εἰ χρηστῶς ἐπιδέοιτο, μεγάλα 

δὲ ὢν βλώπτου, εἰ κακῶς ἐπιδέοιτο. 

Τὸ μὲν μέγα βλάπτειν τὴν μοχθηρὼν ἐπίδεσιν κοινὸν 

ἁπάντων καταγµάτων ἐστὶ, τὸ δὲ μηδὲν ὠφελεῖν µέγα τὴν 

ἀγαθὴν ἐπίδεσιν ἐν τοῖς τῆς γένυος κατάγµασιν οὐκ ἄρα 

πάντων κοινόν ἐστι τῶν ὁστῶν, ἀλλὰ µόνων ἐκείνων [535 1 

ὕσα τὴν ἐν κύκλῳ περιβολὴν οὐ δέχεται τῶν ὀθονίων, εἴ 

τις φυλάττου τὸ πεπονθὸς ὀστοῦν, ὅπως ἂν αὐτὸ διαπεπλα-- 

σµένον ὑπὸ τοῦ ἰατροῦ παραλάβη. πρόσεσει ὃ᾽ ἐξαίρετον 

τῇ γνάθῳ καὶ τὸ τῆς ἐπιδέσεως ἄσηρον, ὡς ἂν εἰθισμένῃ 

γυμνῇ καὶ ἀσκεπάστῳ διὼ πανιὸς εἶναι» 

κδ.. 

Τυκνὰ δὲ παρὰ τὴν γλὠσσαν ἐσμώττεσθαι χρὴ καὶ πουλὺν 

χθόνον ἀντέχειν τοῖσι δακτύλοισι κατορθοῦντα τοῦ ὀστέου 

χμ, 

δοἶγε αμίεπι οοπυεπῖί Ἱπακίίαπα ΓΓαείατι }α[οἴῖε Ρατ 

ἵμαατε, [ὶ τεοίιε ἰπ]ιοίαπεμη» μδὶ τπίπις, Τεοίε πιμ[εμπι 

Ιαεᾶι. 

ζοπιπιαπθ ε[ί οπιπίρας Γγαοίατῖ [άΠΙΠΙΟΡΕΣΟ ἸαεᾶΙ α 

νἰποι]ο αιιοᾶᾷ ΠΟΠ χεοίο Γαρεγάείασ, αἲ πον αἀπιοάππι Ία- 

νατὶ πιαχί]]αο {Γαοίαγαπι νίπου]ο Τοοΐο Ἰη]εοίο πο Ρρεγίῖ- 

πεί οοπιπιἁη!ίες αἆ οιππία οἵἵα [εά αἆ εα ἀαπιίαχαί 4 πας 

{α[οῖα οοπιρτεµεπαῖ ἵπ οτῬεπι ποφπευηί, απα ντμαίαπα 08 

41ο πποᾷο ἃ πιεάίοο οοπιροβίααι εχοερίαπι Γιεγῖῖ [εχνε- 

ἴμχ,. Λάάα οαοᾶ {π πιαχί]]α νΙπου]απι Ῥταθεῖραε ἹηΓε[απι 

εΏ, απ {επιροτ. [ο]άα Βί πιάα εἴ[ε αο Ππο γε]απιεμίο. 

ΧΧΙΥ. | 

δμδίπᾶε αμίεπι εἶτοα ἰίπβμαπι αἰίε ἴπφιμίγεγε ορογἰεῖ, αἲ 

ἀἰμιίμς ἀἱριεῖς μετίππφιια ΤεργίπιεΓε; ἀἰτίρεγεφιε ἰά ο[]ες 
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τὸ ἐγκλιδέν. ΕΕ ΡΗΗ δὲ εἰ ἀεὶ ος, αλλ οὐχ οἷόν τε. 

ἣν δὲ ἀποκαυλισθῇ πανεάπασι τὸ ὀστέον, ὀλιγάπις δὲ 

τοῦτο γίνεται, κατορθοῦν μὲν χρὴ τὸ ὁὀστέον οὕτως καθά- 
περ εἴρηται. ὅταν δὲ κατορθώσῃς, τοὺς ὀδόντας χρὴ 
ζευγνύναν, ὥς ἔμπροσθεν εἴρηται μέγα γὰρ ἂν συλλαμ- 

βάνοι ἐς τὴν ἀτρεμίην, προσέτι καὶ εἴ τις ὀρθῶς ζεύξη, 

ὥσπερ χρὴ τὰς ῥαφὰς ῥάψας' ἀλλὼ γὰρ οὐ ῥηῖδιον ἐν 
γραφῇ χειρουργίην πᾶσαν ἀτρέκέως 4γέεσθαι, αλλ ὑπο- 
τυπέεσθαν χρὴ ἀπὸ τῶν γεγραμμένων. 

(604). Τὸ μὲν µάττεσθαι ζητεῖν σηµαίνει, τὸ δὲ ἐσ- 
µώττεσθαι τῶν ἐν. βάθευ τι ζητεῖν, ὥσπερ καὶ νῦν. αἀξιοι 

λ ες / 3 / ” / Ἆ ; 

7ὰρ ὁ {πποκρατης ἐμβαλλοντα τῷ στόµατι τον δάκτυλον 
- β ” ” 

ἐπισκοπεῖσθαι μΏ παραλλάσση τὰ µέρη τοῦ κατεαγότας 

ὀστοῦ καὶ οὕτως ἐπανορθοῦσθαι τῷ δακτύλῳ, πρὺς ὃ τὶ περ 

ἂν δόξη συμφέρειν ἀντωθοῦντα εἰς ὃ ῥέπει πρὸς τὴν ἐμτὸς 
3 3 3 .] η) . 3 ” ” 

χώραν. ὅτι ὃ οὐκ αὐτὸν τὸν ἑατρὸν αξὶ χρὴ τοῦτο ποιξῖν, 

ομοά ἐπε[ίπαίμπι ο. Ορεἴπωπα αμίεῃ ε[[ει, ᾖ[ [επρεγ 

ιά βετὶ ρο[]ει, [εὰ ποπ Ῥοίεῖ. Ομοά[ί ος ἴγαποφετ[ωπι 

οπππῖπο αὐγμπαραίμτ, φμοᾷ ομίάεπι χγαγο ἰποῖαίε, «ο[ίο-- 

6αγε εο πιοᾶο φμο ἀἰοιμπα ε[ὲ ο 1η [μαπι [εάεπι οροτίεῖ. 

(ιο ᾗαειο ἀεἰίδαγε ἀεπίες ἰπιεγ [ε εοπυεπῖε, φεἰµῖ [ι- 

Ῥνα ο[ειάίπιμς: Ίοο [1φμίάεπι πιαωἰἰίαπα φαῑᾶε ἰπατποδὶ-- 

ἴεπι ρταε[ίαι, [ φμῖς εαρίία Τεεῖε μὲ ορογίεὶ [μίμγα ἵπ-- 

{μρετ οοπ]πφεγ. Ὀπιυετ[απιη φεγο Ἱπαπις ομΤαΙΙοπεπι 

αἆ ππβιετι [εγίδεγτε ποπ ᾖ[αοῖε εἰ. δε επ Τσ μας 

Γεγίρια [μὲ εερτἰπιεπᾶα εᾖ. 

Πάττεσθαι Πσαϊβοαϊ ἴπφμίτεγε, [εᾷ ἐσμάττεσθαι αἴιε 
ἴπφμίγετεν [ομῖ ηιπο αδί α]ίε {πᾳπίτονε ἐσμώττεσθαυ ἀῑσΙε, 
Ῥταεείρί{ επἰπι Ηιρροογαίῖες ἀῑσίίο Ἱπ ο» ἀεπῃ[ο οοπ/ῃάε- 

τατῖ ἨΠμα [γαοί ο[ῇς [ραππι αἰίετα [αρες αἰίεταπι εχοο- 

ἀαῖ, αἴφαε Ἱία ἀῑδιιο αἀιιγσετὶ, 9πο εχρεάίτε νιἀεαῖασς, 14 

αποά ἵπ ΙΠΙεΓΙΟΤΕΤΩ Ραχγίεπι οοπγετίαπι ε[ι 1Π οχίεΓΙοΓΟΙΗ 
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Εὰ. Οµατι. ΧΠ. [5419.] : Ἐά. ΒῬα[. Ῥ. (604.} 
ἀλλὼ τὸν κάµνοντα διδάξει πράττειν οὕτως, εἴδηλον εἶναι 

νομίζω. 

κε. 
"πειτα χρὴ δέρματος Ἀαρχηδονίου, ἣν μὲν νεώτερος ᾖ ὅ 

τρωθεὶς, ἀρκέει τῷ λοιπῷ χρέεσθαε, ἢν δὲ τελειότερος ᾖ 
αὐτῷ τῷ δέρµατι τάµνοντα χρὴ εὖρος ὡς τριδάκτυλον ἢἢ 
ὕκως ἂν ἁρμόδει ὑπαλείψαντα κὀμμυ τὴν γνάθον. εὖμε- 
φνέστερον γὰρ κόλλῃ προσκολλῆσαι τὴν δέριν ἄκρον πρὸς 

τὸ ἀποκεκαυλισμένον τῆς γνάθου, ὡς δάκτυλον ἀπὸ τοῦ 

τρώματος 1 ὀλίγῳ πλέον. τοῦτο μὲν ἐς τὸ κάτω µέρος, 
ἐχέτω δὲ ἐντομὴν κοτὼ τὴν ἴξιν τοῦ γενείου ὁ ἐμὼς, ὡς 
ἀμφιβεβήκευ ἁἀμφὶ τὸ ὀξὶ τοῦ γενείου, ἕτερον δὲ ἱμᾶντα 

τοιοῦτον ἢ ὀλίγῳ πλατύτερον προσκολλῆσαι χρὴ πρὸς τὸ 
ἄνω µέρος τῆς γνάδου ἀπολιπόντα κατὰ τοσοῦτον ἀπὸ 
τοῦ τρώματος, ὥσονπερ ὁ ἕτερος ἀπέλιπεν. ἐσχίσθω δὲ 

καὶ οὗτος ὁ ἱμὰς τὴν ἁμφὶ τὸ οὓς περίβασιν. 

χερε]]επάο. 1ΙπΠ αρετίο αιίεπι εἶ[ο εκ![ῖπιο, Ηϊρροογα[επα 

ΠΙρετατε, Ποη Ἡπί ππεάῖοας αἁ[άμε, [εά αἱ αεσετ Ίου ε[ῇε]αί, 

ΧΣΥ. 
Πεἶπ [ ἐς φμεπαι [γαείμτα Ἰπαῖε Ίαδει ρμεν [ὲ, [αεῖς ετῖε 

οοτῖὶ Οαγιμασίπεπ[ῖς επιεγίογἰς ρατιῖς τὰ φιιοά ἁμγίις ε[ 

εἰ πιαρὶς ἀεπ[μπι αἄπιονεγε; [εᾶ [ τοὐμίογ [ωεγῖε 

ἔρ[ωπα οοτίμπα, Πποίζεπάα αμµίεπι Ίαδεπα ε[ξ, φας ἰγίμπι 

ἀἰρίτογιπι ἰαιιιμάιπεπα αεφιεί οεὶ φκαπία εοπυεπῖε, πι 

πιαπἰία δωπιταὶ ἴπιισειάας πιααιίαε επῖπι, ια ἰγατδ- 

νετ[α [γαεία εἰ, [γπαμς λαεγεῖ επιγεπια ἠαδεπα αρβίι- 

εἰπαία ἰπιεγρο[ιο ἀιριεί [ραιίο νεὶ ραμίο Ιοπβίοτί, ἰάφμε 

αὖ ἴπ[εγίογὶ ρατίιε; Ἰποίάαιμγοιε Ἰιαδεπα Ἰαεο ππεᾶῖα ἴτι 

Ιοπριειάιμετα, μὲ μἰγίπιφιε ππεπίε εοπιρἰεοίαϊιγ; αἰέεγτα 

επι Ἱαθεπα αεφμαῖὶς φεὶ ραμίο ἰαείοΥ [μρετίοτὶ ρατεὶ 

ππακἰἰίαε αρβἰωπείμή, ἀῑ[έειφιε α Ἴγαεμτα ομαπίωτη 
: νο ν 

Ρτίοτ. «δοἰμάαίαγ αμιεῖιν Φμµαἴεπις Ρο[[ιὲ αιγεπι ο0ΤΊ-- 

Ρτε[επάεγε. 



ΠΕΡΙ 4ΡΟΘΡ.ΩΙΝ ΖΠΟΙΜΝΗΙΠΙΗά Β. 4σο 
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Λ{αλακὸν εἶναι βούλεται τὸ δέρµα, καθάπερ ἦν ἴσως 

τότ ἐν Καρχηδένι. τούτων γὰρ ἐμνημόνευσεν ὀνομιαστὶ πα- 
θαδείγµατος Ἐνεκεν, ὥσπερ καὶ πρύόσθεν ἓν τῷ περὶ ἁγμῶν 
«ἰγυπτίου δέρματος. εὔδηλον ὃ᾽ ὅτι τοῦ δέρματος τούτου 

τοῦ ἐξωτάτου σκληρότερὀν τὰ καὶ πυκνύτερον ὀνομάζει λοι- 

πὀν. ὅπως ὃδ᾽ αὐτῷ χρῆται, τῆς ἀντιιάσεως ἕνεκα τῶν 

κατἐαγύτων μορίων τῆς γένυος, αὐτὸς δηλώσει παρακο- 
[5114] λουθούντων ἡμῶν τῷ σκοπῷ τοῦ ιγνοµένου. βού-. 
λεται γὰρ τὸ μὲν ἕτερον µέρος τοῦ κατεαγύτος ὁὀστοῦ πρὸς 

τὸ 7ένειον, τὸ κατώτερον τἐίνεσθαι ἄνω πρὸς τὴν κεφαλήν. 

΄ 

αστ. 
’ 3 ” -” 3 .] »” 

᾿4ποξέες ὃδ᾽ ἔστωσαν οἳ ἐμᾶντες αμφὶ τὴν ξυναφὴν, ἕνδα 
Ευνάπτεσθαί: τε καὶ συνδεῖσθαι εἰς τὰ πέρατα τῶν 

ἑμάντων. 

᾿Ενταῦθα κελεύει στενύτερά πως ὑπάρχειν αὐτὰ µειου- 
µένου κατα βραχὺ τοῦ πλάτους, ὅπως ἡᾗ δέσις ἀσφαλεστέρα 

Μο]]ο αοαῖ]ρῖ νο] οοτίηπι, οι]αβπιοᾶί ἴππο {ογίαί[τε 

{ας Οατιμαδῖης; Ἠπ]αδ επῖπι εχεππρ]ὶ οαυ[α ΠοπΙηα πα 

ππρπαϊπ]έ, απεπιαβπιοάΙη Αεδγριῖ οοΠῖ απίεα ἵπ ορετε 

4ε {Γαρίατῖ, Οοπ[αϊ αμἰεΠΙ 1 6Ο ΟΟΓΙΟ ῬαΓΙ15 4παρ Π]ᾶ- 

ΧΙπιο ΓΗπαίπα ει, 1 αᾳποᾷά ἁατίας ε[ί 4ο πηασὶς ἆεΠΓάΠΙ 

ημης Λλοιπὸν αΏ Ἱρίο παπουραχ]. Αἲξ ᾳποπιοάο 1]αά αάΠ]- 

ρεαί, αἱ πιαχῖ]ίαε {γαοίαε ρατίες 1Π’ ἀῑνετ[α εχἰεπάαί, 1ρ[ε 

ποῦὺῖς ενἰἀεπ1[ῄπιε αρετίεί, Π αποτ[απι ἆε 15 ασαῖ Ἱη{ε]]1- 

δαπις: ναί [Πᾳπϊάεπι [ταοίί ο[ις αἰίεγαιη ρατίοπα ἀθογ[απι 

α πηεΠίο εσἰοπά1, αἰίεταπ ἃ σαρ]ίο Γα1[υ1ῆ. 

ΧΧγΥΙ, 

Αεμαπίιγ αμίεπι Ἱιαδειαε οµμα οὐπ]µπφρι αἰιρατίφμε ιεεί 

Γ“0ε ἄεθειιβ. 

ῬταεοϊρΙϊ Ἰ]ο τί Ἠαρεπαο ηποὐαπιποάο απρα[ποχες Επί 

Ρα]]αίἴπα Ἰαπάίπε Ἱπιπϊηαία, 4ο ]αποίατα Πχπιῖου τεζζα- 
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Ἐὰά. (Οἶιατῖ. ΣΠ. [9844. 1. ν Ἐά. Βα[, Υ. (604.) 
γένηται. τὰ γὼρ πλατύτερα πέρατα, κἂν ἐπιμελῶς τις δή- 
ση, τὸ µόνιμον οὐκ ἔχει. 

»δΣ’. 

Ἐν δὲ τῇ κολλήσει ἡᾗ σὼρξ τοῦ σκύτεοο πρὸς τοῦ χρωτὸς 

ἔστω, ἐχεκολλότερον γὰρ οὕτως. 

Τὸ σκύτος ἐκ δέρματος ἕῶώου γίνεται διττὴν ἔχοντος 
φύσιν. ὅσον μὲν }ὼρ ἔξωθέν ἐστι τοῦ δέρματος ὁμιλοῦν 
τῷ πέριξ ἁέρι πυκνότερὀν τὲ γίγνεται καὶ νευρωδέστερον, 
ὕσον ὃ᾽ ἐντὸς τοῦδε, µαλακωώτερόν τι καὶ αραιότερον. αυ- 
τοῦ δὲ τούτου τὸ μὲν ἐγγύιερον τοῦ ἔξω πέρατος ἠττόν 
ἐστι, τὸ δὲ ἔνδον οὗ ψαύει τῶν ὑποκειμένων τῷ δέρµατε, 
μᾶλλόν τὲ ἁἀραιὸν καὶ σαρκώδες, ὕπερ δὴ καὶ σάρκας τοῦ 
σκύτους ὠνόμασε καὶ συμβουλεύει κατὰ τοῦτο γίγνεσθαυ 
τὴν κόλλησιν, ἅτε γὰρ μµαλακώτερον καὶ αραιύτερον ἐπιτη- 

δειότερὀν ἐστιν εἰς τοιαύτην χρείαν. 

ἴαχς οαρῖία επ]πα Ύαο Ἰαΐα Γαπί απαπινῖς Γαπγπια οπΓα ΥΙΠ-- 

οἴαηίασ, ΟΠ {απ1επ Πάε]ίίες οοΠΙΙΠΕΠΕΙΣ, 

ΧΧΥΠΙ. 

Ίπ ρἰμεἰπαπάο οογὶ εαγο ειίεπι οοπεηραϊν [ο επῖπα ππαρῖς 

ππαετε[ εἰς. 

Οοτίαπι Πί εκ ρε]]ο απ]πια]ῖ ἀπρ]ίοεπι παίαταπα Ἰ8-- 

Ῥεπίο, ὰ επί εκ 1ρία ᾳιιοά εχίεγῖας ε[ι, απ. απιρΙεΠ 

αθτὶ οὐ]εσίαιη ΠΕ, πιασίς ἀεη[απι ενα εἰ πεχνο[απι ες 

αιιοὰ Ιπίεγίης, ππο]]]μ5 εἰ χασίι αἴᾳιπα εχ Ίου 1ρ[ο πηῖ- 

ης ἷᾷ φποά αἲ εκίεγίοτεπι ραγίεπι πιηςδῖς ασ; αιοά 

ας ΠΠ{ίοχΙοΓ6ΠΙ «ια Ἰὰ ἰαπδ ᾳαοά οι Γαβ]ίοίασ ταγῖας 

ϱ[ί εἰ σασπο[απα, φαοά [αμα οοπΐ ϱΑΥΠΕΙΩ ποπαϊμανἰϊ, 4 

ατα ρατίο σπα νο]αῖί,  Ἴνασι παπι Τασία εἰ πιο]]ῖας 

πι, αἆ ε]ας αἴανα πιαρὶς αοοοπηπιοαίας, 
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44. ΐ 

”Ἔπειτα κατατείναντα Υ0ὴ καὶ τοῦτον τὸν ἐμᾶντα, μᾶλλον 

δὲ τι τὸν περὶ τὸ ένειον, ὡς ὕτι μάλιστα μὴ ἀποσμυ- 

λαΐνη ἡᾗ γναῦος, ξυνάψαι τοὺς ἑμᾶντας κατὰ την κορυ- 

φὴν, κἄπειτα περὶ τὸ µέτωπον ὀθονίῳ καταδῆσαυ. 

᾿4νενεχθέντων δηλονότι πρὺς τὴν κεφαλὴν τοῦ κάμνον- 

τος. ἀμφοτέρων τῶν περάτων τοῦ ἱμᾶντος ἡᾗ δέσις αὐτῶν 

πρὸς τὴν κορυφἠν αὐτῆς. μᾶλλον δὲ βούλεται τετάσθαυ τὸν 

κάτω χάριν τοῦ τὴν γένυν, ὡς αὐτὸς ἐίπὲ, μὴ ἀποσμιλαί- 

νειν, ὕπερ ἐσεὶν εἰς ὀξὺ παράἀγἑσθαι. 

κὺ’. 

Καὶ χατάῤλημα 20 ἐἶναι, ὥσπερ νοµίξεται, ὡς ἀτρὲμέευ 

τὰ δεσμὰ, τὴν δὲ κατάκλισιν ποιεέσθω ἐπὶ τὴν ὑγιέα 

γνάθον μὴ τῇ γνάθῳ ἐρηρεισμένος, ἀλλὰ τῇ κεφαλῇι 

ζσχναίνειν δὲ χρὴ τὸ σώμα ἄχρι ἡμερῶν δέκα, ἔπειτα 

ἀνατρέφειν μὴ βραδέωο. 3 γὰρ οὖν τῇσι πρώτῃσι» ἡμέ-- 

ΧΧΥΠΠ. 

Τείποερς επἰεπιάεπάα ε[ Λα]μεπιοᾶἱ Ίαδεπαν Ἱπαξὶ αμίεπι 

Φµαε α ππεπίο [ία ε[ξ, 1. ροιἱ[ [πια «αιεῖο [τε πε ππα- 

αἰ]ία ἵπ αεµίαπι [ιρµγατα ἀμεαίιγΣ ἰπ υετιῖες αμέεπα ᾖι- 

Μεπάαε [ιωιξ µίγαεφµε Ἰαύεπαε, ἀεὶι εἴτα ΓΓοπίεπι [α- 

/εἶαε αἰἰβαπάαε. 

[ιχαεφαε Ἡαβοματαπι εκἰγεπηίαίος ἁατὶ ἀερεπί αἆ οᾱ- 

ραί ]αρογαπίΐς, αἴηιιο ἵπ γεγίῖου ἀελραν]. Μασὶς απίεπι 

οχίεπάἱ νο]ιαί {π[εγίογεπι, πο πιαχ]]ία, αἱ ἀῑκιε, ἀποσμιλαί- 

φει, 14 ει Ίπ αουπίαπα Πσηχαπι ἀποαίαγ. 

ΧχΧΙΧ. 

ἰἰφιϊά εἰῖαπα [μεν οπηπία επιγίηΓεοµς Τη]τοῖ ἀεδει, αἱ ᾗετι 

/οἱει, φιιο υἰπομία ἱπππιοδί]ία γεάάαπιμν. Ομδει αμίετι 

Ἰοππο ἵπ πιααἰ[ίαπα ΤπιεβΓαΊπην ΠΟΠ ἔαππουι Λαῖο, [εὰ εαρίεὶ 

ἰππίνις. Όογρις νεγο εκεεπμαπάμπι ε[ί Ἡ]φιμε αἆ ἀεεῖ- 

'ημηι ἀῑεπι, Ῥρο[ίεα γε[οεπάμτα «[ Πο ἰαγάε: παπι μδὶ 
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ρησυ μὴ φλεγμήνη» ἐν εἴκοσιν ἡμέρησι γνάθος αρατύνε- 

ται. τελέως γὰρ ἐπιπωροῦται, ὥσπερ καὶ τᾶλλα τὰ ἀραιὰ 
ὀστέα, ἣν μὴ ἐπισφακελίση. ἀλλὰ 7ὰρ περὶ σφακελισμῶν 

τῶν [945] συμπάντων ὀστέων ἄλλος μακρὸς λόγος λεί- 
πέταυ. αὕτη ἡᾗ διάστασις ἡ ἀπὸ τῶν κολλημάτων εὐμὲ- 

νὴς καὶ εὐταμίευτος καὶ ἐς πολλὰ καὶ πολλαχοῦ διορθώ- 
µατα εὔχρηστος. τῶν δὲ ἐητρῶν οἳ μὲν σὺν νύῳ εὔχει- 
ϱες καὶ ἐν ἄλλοισυ τρώμασι τοιοῦτοί εἰσι καὶ ἓν γνάδων 

κατήξεσιν. ἐπιδέουσυ γὰρ τὴν γνάθον κπατἐαγεῖσαν ποι- 
κἰλως καὶ καλώς καὶ κακῶς. 

Τὸ κατὼ πάντων ἔξωθεν ἐπιβαλλόμενον οὕτως ὠνόμασε», 

εἴτε τῶν καλουμένων παραρμάτων εἴτε τῶν ὁμοίων επ τι. 
καλεῖ ὃ᾽ αιτὸς, ὥσπερ νῦν ἔτι συνήθως ὀνομάξεται, παρ- 

ἅρματα παραιρούμένα ὑπὸ τῶν ἀμφιεσμάτων, ὑπὸ τῶν 
ῥαπιόντων αὐτά. μάλιστα γὰρ ἐπιτήδεια διὰ µαλακότητα, 

ταῦτα ἐστιν εἰς τὴν προκειμένην χρείαν, δύναιτο ὃ᾽ ἄν τις. 

ἀπορών αὐτῶν ἐπὶ τῶν ὁμοίων ἀφικνεῖσθαυ. 

Ῥτϊπεϊς ἀἰεδις ἵπ[ιαππππαίο ποπ ογΙΕΜΥ, ππαπἰῖα υἱρὶπεϊ 

ἀἰεδις «οπΓεγνει. (εἰεγίεεγ επἰπι οαἶίις ἴπεγε[οίε, [τομ 

ὃν αἰῖς ο[[ιόμς οιαε Ταγα [μπὲ, πὶ εογγωπηραπιµτγ. ὃεᾷ 

γε[ίαε αἰις /εγππο ἰοπβις ἆε οιποις ο[[ίδις φιαε «ΟΓ- 

τππρµπέμγ. ἍΙπίεπ[ο αμίεπι οµαε ρε βἰμίεπ ααἀ]ίδεεμγ 

Ππεϊίεγ ππσπει, ἰπιεπαί εἰ παϊπμϊ μοῖε[ὲ εἰ αἲ πιμἰία ᾱἷ- 

γἰρειπάα [αερεπμππεγο ρτομεῖι. Πεάίοογιπι φεγο φιῖοιι- 

θε ἱποοβίεαπίες [πε εἰ ἴπ ας εα[ίδις εἰ ἰπ ππακί]ίαε 

{ταείµτα Ργοπιρίο Ἱπαχις αἄπιουεπὲρ οοπηπαίπµέαπε επῖπι 

τπακτἰίαπι φαγτίε εἰ δέπε εἰ ππαἰε ἀευῖποϊμτιξ, 

Οιοἆ {[αρες οπηπῖα οχἰίτίη[εοις ἹΠπ]ϊοϊίαγ κατάβλημα 

αρρε]]ανῖῖ, [νο ραπηϊου]ας Πί, [νε α]ϊπᾶ εἶις σεπεΓῖς, 
Ύοσαί αὐίεπι ραπ ΠΙοΙ]άΠη πάραρµα, Ποαί εἰϊαπι πππο ἀῑο 

{ο]επῖ παράρµατα, 4.49 εκ νε[ιπιεηῖ ργαεοϊάυπῖασ αἳ 

15 απά εα [ααπ{: Ἠαεο Παι]ά επι αἆ Ρρτορο[ίμπα α[απα Ῥτο- 

Ρίει πιο]]1έἶοπι οοπιπηοάΙ(πια [απῖς ααάο πδὶ ποπ Απ, 
Ἱοερῖί αἰααῖιά Πππ]]ε αἆπιονετο, 
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Τ]ᾶσα γὰρ ἔνδεσις γνάθου οὕτω καταγείσης ἐκκλίνευ τὰ 

ὁστέα τ ἐ τὸ κάταγμα ῥέποντα μᾶλλον ἢ ἐς τὴν φὺ- 

σιν ἄγευ. 

Τῆς οὕτω, φησὶ, καταγείσης γένυος., τουτέστυ τῆς καυ- 

ληδὸν, οᾗ ἐπίδεσις ἐκκλίνὲυ μᾶλλον εἰς τὸ κάταγμα ἢ ἐξευθύ- 
αρ) - 4 ᾽ Δ Π ” υ Ε Π 

νει τὸ ὁστᾶ διὰ τὸ μὴ δυνασθαυ περιελιχθηναι τα οὔονια 

΄ 
νΑ] 3 ” 3. [ 

κύκ]ῳ τὰ περὶ τὸ πεπονθος» αλλ εξωύεν µύνον ἐπικαλεξ- 

σύθαι. 

λα. 

(605). ΄Ιν δὲ ἡ κάτω γνάθος κατὰ τὴν σύμφυσιν τὴν 

κατὰ τὸ 7ένειον διασδπασθῇν μόνη δὲ αὕτη ξύμφυσις ἓν 

τῇ κάτω γνάθῳ ἐστὶν, ἐν δὲ τῇ ἄνω πολλαὶ, ἀλλ’ οὐ βού- 

Άομαι ἀποπλανῷν τὸν λόγον" ἐν ἄλλοισυ γὰρ εἴδεσι νου- 

σημάτων περὶ τούτων λεκτέον. ν οὖν διαστῃ ἡ κατὰ 

τὸ 7ένειον σύμφυσις, κατορθώσαι μὲν παντὸς ἀνδρύς ἐστο. 

τὸ μὲν γὰρ ἐξεστεὸς ἐσωθέειν χρὴ εἰς τὸ εἴσω µέρος 

ππκ, 

Όπιε επίπι ϱἰπομ]ιπι Ἱπακ]ίαε ἴια αὐγιρίαε αἆ ΓΓαοξμγατα 

ο[]α ἰπείίπαι, ππαβῖς ματι /εειπάμπα ΠαΕΗΥΑΠΠο 

Μασί]]ας, ἱπαπῖέ, Ίία αὐγαρίαο, Ίος ε[ ᾳπαο {Γ4Π5- 

ψοτ[α {τασία Πί, νἰποι]απι αἆ Γταείαγαπα τηασὶς οἷ[α ϱ0Π- 

νετ α«πασπι ἀῑγῖσαί, Ῥτορίεγεᾶ ᾳαοά {α[οίαο Ίπ. ΟΓΡΕΠΙ 

οἴτοαπιάατί πεφαθαπΕ οἶτοα [εάεπι α[εοίαπι, Γεὰ αἳἈ εχκίε- 

σ]οσ Ῥατίο ἀωπιίασαί Ιπιροπῇ. 

ΧΧΣΧΙ. 

δεᾶ β πιαπ]]ία φια αἆ πιεπίνεπι ]ωηρίειν ἀἰάμοαειη, ΓΓοἷα 

αμιεπι ]μποίμτα ε[ὲ Ίαεο ἐπ πιακιία, πι πιαἰἰς πα ζέαεν 

[εά α ρτορο/τίο ΓεΥπιοπε ἀῑ[εεάετε οοπ/[εέμπα ΟΠ ε[. ἴπ 

αἰῑίς επἰπι ΊποΓΡογµπι ϱρεπεγίδμς ἄε 15 ἀἰσεπάμπι ε[ἒξν [ 

Πεπείωγα, Ἱπφμαια, Φαε ἴπ πιεπο ε[ ἀἰάιοαίιτ» «ο0π-- 

ροπὶ α ομορὶς ροϊε[ῖ: παπι φιιοᾷ επ[έαι ἰπίως τερείίεη- 

ἳ 
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προσβαλλοντα τοὺς δακτύλους, τὸ δὲ εἴσω ῥέπυν ἀνάγειν 
ἐς 'τὸ ἔξω µέρος ἐνερείσαντα τοὺς δακτύλους' ἐς διά- 
στασιν μέντοι διατεινάµενοι ταῦτα χρὴ ποιέειν. 

Ἐκ δυοῖν μὲν ἡ κάτω γένυς ὀστῶν σύγκειται κατ ἄκρον 

τὸ Ὑένειον ακριβώς ξυμπεφυκότων, ἐκ πολλών δὲ ἡ ἄνω 
κατὼ συνάρθρωσιν κειμένων. αλλ {ἡ τοιαύτη τῶν ὀνομά- 

Των λεπτουργία παρὰ τοῖς παλαιοῖς οὐκ ἦν. διὸ καὶ 'ἶπ- 
ποκράτης τὴν ἄνω γένυν ξυντιθέντων τῶν ὁὀστῶν τὰς ἆρ- 

µονίας ὑπὸ τῆς Σξυμφύσεως ἔταξε Ἰένος, ἑνὶ γνωρίσµατυ 
προσέχων τὸν γοῦν ἐπ αὐτῶν µηδεμίαν αἰσθητὴν κίνησιν 

ἐν ταῖς τοιαύταις τῶν ὁστών συνθέσεσι. 

| 1β. 
[9546] "Ῥξον γὰρ οὕτως ἐν τὴν φύσιν ἥδει ἢ εἰ ἐγχρί- 

πτων τις ἐρ ἄλληλα τὰ ὀστέα παραναγκάδειν πειρᾶται. 

τοῦτο παρὰ πάντα τὰ ὑπομνήματα χάριεν εἰδέναι. ὁκό- 

ἄμπι ε[ ἀἰσίείς [μμεγάσαείς» αμοὰ ἵπ ἱπίεγίοτεπι ῥατίεπι 

εοινετῖεμΥ ἴπ επἑεγίογεπι αἀάιεεπάμπι ἀἱρτιίς αἀμγρειᾶο. 

ᾖΠαεςο αιίεπι }αοϊεπᾶα [μπε ο[[ιδις πι ἀἰνετ[α ἀῑάμ είς. 

Μακ]]]α ααἰάεπι εκ ἀποδριας ο[πρας εοπῃαξ, απαε ἵπ 

11Ο πεπίο αἆ απΠσίεπα Ἱπίετ {ο Ἰπσαπίατς πια]αε γετο 

εκ πιυ]ι5 απαε Ἰ]αποίπχαπι Ἠαβεπί οπιηῖ πιοία οατεπίεπι, 

κατὰ συνάρθρωσιν ἀῑοιπί. Θεά ουσίο[απι Ἠου Ἰη]αςπιοςί 

νοσαρι]οταπι ΓΠπάίαπα αραᾶ γείεγε Πομ {Η1ἱ, αἴφιε Ιάοῖτοο 

Ἡιρρουταίες ]αποίμγαπι ο[ἥπα ππα]αγαπι [48 ξυμφύσεως ῥε- 
ηθγθ Ρρο[αϊϊ, 1ά {απέαπι 1π 1ρις ΙπάΙεῖαπι [ρεοίαης, ᾳποᾶ 

ἵη ε]ιισπποδί οπαπα Ἱαποίατίς πα]]ας ΠΕ πιοίας α αἱ Γεη[αὰ 

Πα ρ]οιαζαχ. 

ΧΧΧΠ. 

Ο[α επἰπι [ο }αοἴ[ίς ἵν [μπα ἴουμῃ τερετεπίµγ φµαπι 

{ φμῖς τεπίεί αἰίεγο [μῦ αἰίεγο εοπᾶϊἰιο εοππµεἰίετε. Ἠοο 

αµίοῖα εἶγεα Ίος εοπηππεπἑαγίος Πμομπάμπα εξ [οἴτε, φιιοᾷ 
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ταν δὲ κατορθώση, ζεῦξαυ μὲν . χρὴ τοὺς ὀδόντας τοὺς 

τένθεν καὶ ἔνθεν πρὺς ἀλλήλους» ὥσπερ καὶ πρὀσθεν εἴ- 

θήται. ἐῆσθαυ δὲ χρὴ κηρωτῇ καὶ σπλήνεσιν ὀλίγοισυ 

καὶ ὀθονίοισιν. 

«Ἔθος ἐστὶν πποκρατους, ὕσα κοινὰ παραγγέελματα 

“πών κατὰ μέρος ἐστὶν ἅπαξ αὐτὰ περὶ ἑνὸς εἰπόντα δηλώ- 

σαι τοῦ πραγμα τος τὴν δυγάμενα ὅτι κοινὴ πάντων τῶν 

"ομοίων, ὥσπερ καὶ νυν ἀξίως τὰ προδιατείνοντα τὴν κάτω 

γένυν οὕτω διαπλάττειν ἐπήνεγκε. σι γαρ εἰς τὴν φύσιν 

ἄξει οἳ εἴ τις ἐγχρίπτων εἰς ἄλληλα τὰ ὀσιέα παραναγκάξειν 

πειρᾶται. αὐτὸ τὸ νῦν εἰρημένονν ὅτι κοινὰ ἁπάντων ἐστὶ 

τῶν ο ΡΗΤΗ ὁστῶν, ἐπεσημήνατο διὰ τῆς προκειμέ- 

νης ῥήσεως. 

λΥ. 

᾿Ἐπίδεσιν δὲ βραχξίην ἢ ποικίλην, μάλιστα τοῦτο τὸ χω- 

ρίον ὀθέλησάν, ἐγγὺς γάρ τι τοῦ ἰσοθῥόπου ἐσεὶν, ὡς 

δὴ μὲ ἐσόῤῥοπον ἐν. 
! 

οιοιῖες εοπιροπεπᾶ [μπε ἀεπεες Ιεῖπο πάε ἱπυΐσεπι, [τειξ 

Ἱ απίεα ἀῑοίμπι ε[, πιεάεγὶ οροτιει εεταϊο ας ραπηῖς ραι- 

οἷς [α[οἰίσφ μα. 

Ία οπιπὶ εἶασπιοάί οοπιπιεηίατίο [οἶτο Ἰοεί οοη{ε- 
κ 

νιᾗε Ηἱρροογαί επι 1. 15 ρταεοερίϊ6 φ,αε Πησα]ῖ5 6οπαπια- 

πῖα Γαης, Ύωμπα [οηεὶ απ]α8 ΠΙΟΠΙΙΟΠΕΠΙ {αο1ί, ΕΧΡΟΠΕΓΘ 

νΊπι χεὶ ΟΟΠΙΠΙΙΠΕΙΙ ε[ἴῖε οπιπίαπα πα Ισπα, ααεπιαάπιοά σπα 

οἵ ηυπο νο]εΠς πιαχῖ]]απι Ῥτίμς εχἰεηίαηι Ἱία οοΠΙΡΟΠΙ {αἳ-- 

Π1οι!, ΟΠ α επῖπι {ο {αο]]ίας ἵπ [ααπι ἸοοιΠι- τεγετίεηίας 

απ {ἱ ααῖς ἰεπίεί αἰίεγο [40 αἰίεγο οοπά{ίο οοπρεΙ]εΓε, 

Ἠοο αὐίεπι αποά ΏημΏΟ Ρτοροπ1αγ΄ αἰίήποτε αἆ οἴἷα οπιπ]α 

ᾳπαε οοπιροπ Πας, Ργορο/[19 γετρῖθ ἀπάἰοαν1{. 

ΧΧΧΠΙ. 

ΓΙ πομίωπα αμίεπι ελίβιπι ναγιμπφμε ππαχίπιε ᾖἸιμίο ἴοεο 

αοςοϊππηοάαϊμγ; Ῥγορε επἰῖπι [πε ἵπε]ιπαξίοιε ε[ἒ, αμ απι-- 

αμαπι ποπ εω Τοῖο {πε ἰπεἰἰπαιῖοπε ᾗὲ. 



. 
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-4κριβῶο μὲν ἰσόρῥοπόν ἔστι μµόριον, ὅταν ὁμθιόξασον 

ᾖ κατὰ τὸ σχῆμα κυλίνδρῳ. καλὠ δὲ κύλινδρον οὐχ ᾧ 

παίξουσιν αἱ παϊῖδες, ἀλλὼ καὶ τὸ τοῖς κἰοσιν ὑπάρχον σχῆμα. 

τοῦτο ὃ᾽ ακριβῶς μὲν ουδενὶ τῶν ὁστῶν ἐστε, μᾶλλον µέντου 
τῶν ἄλλων ἐν μηρῷ καὶ βραχίονι. τῆς δὲ ἄνω γένυος ὅτυ 

μὲν οὐκ ἐστι τοιοῦτον σχῆμα πρόδηλον, ὥσπερ οὐδὲ ἐσός- 
ῥοπον. αὐτὴν εἶναί ᾷασιν, ἐγγὺς µέντου τοῦ ἰσοθῥόπου διὰ 
τοῦτ αὐτὴν εἶπεν, ὅτι τὸ αριστερὸν µέρος τῷ δεξιῷ κατὰ 

πᾶν ἐξωμοίωται καὶ ἴσον ἐστὶ καὶ διὰ τοῦτο τὸ συγκείµενον 
ἐξ ἆμφοῖν ἰσόθῥοπον γίνεται μηδεμίαν ἔχον ῥοπὴν ἐπὶ 9α- 
τερα μέρη. δέχεταυ δὲ ποικίλας ἐπιδέσεις ἡ γένυς, ὥς κἀν 

τῇ τῶν ἐπιδέσμων γυμνασίᾳ πρώτη πάντων οὔση µεὲµμα- 

Φήκατδ. 

λδ’. 

Τοῦ δὲ ὁὀθονίου τὴν περιβολὴν ποιέεσθαυ χρὴ, ἢν μὲν ᾖᾗ 

δεξι] γναθος ἐξεστήκη, ἐπὶ δεξια" ἐπὶ δεξιὰ δὲ νοµίξεται 

εἶναι, ἣν ἡᾖᾗ δεξιὰ χεὶρ ἡγέηταυ τῆς ἐπιδέσιος: τν δὲ 

Ῥατ9 εχαι]Πίε [πε {πο ἱΙΠαιοπθ εΏ, τδῖ Πα Ππιαπι 

ογ]ιπάτο Πσιχαπι τερταε[επίαί. οσο ααἴοπι ογ]πάναπα 

ΠΟΠ (πο Ῥριετὶ Ἰμάιηίν Γεά ᾳπἲ οοἱάπηπαε Ππιοσίπεπι χε- 

Γεγί. Ἠαεο αιἴεπι εκ ἰοίο ΤΠ πα]]ο ο[[ε τερετ]ίατγ, πιαρῖς 

{αμιεπ 1 Γ6πΙΟΙΘ αἴηια ἨΠππετο παπα 1π αῖς ο[πριαθ 

οομ[ρ]οϊιίατ. Ἱπ ππαχ]]]α απίεπι οοπ[ιαί ποπ ε[α Ἱα]αθ- 

πιοβί Πραγαπα; ᾳποοΐγοα θαπῃ ΙΠΟΙΙΠαΙΙΟΠΘ νᾶσβτο ΠΟΠ ΡΤο- 

{α]ε, Ῥτορε ἵαπιεα [πε Ιπο]Ιπαίίοπε ε[ε, εο αιοᾷ βπίβτα 

εδ ρατς ἀεχίγαε εκ ἰοίο [πι] {ἱ εἴ αεηια]ῖδ, αἴαιε 

14οἶγοο οιιοᾷ εκ πίτα οοπιροπίίας [πε Ιπο]παίίοπε εῇι 

εί 1π πειίγαπι ραγίεπα Ἱπολμηαίασς, Αἀπηιης απίεπα πιαχῖ]]α 

νατία ν]πουία, Ποιί ἵπ {α[οἴαπάο, Ύ1αε εκετοῖἰαίΙο οπιπῖαπι 

Ῥτίῖπια ει, αἱ ἀ1ά1οΙ[ᾳ5, 

ΧΧΧΙΥ. 

άιιγαμὶ αμίεπι ᾗ[α[εία ἀεδεί, [ πιααία α ἄεπιγο ἰαίεγε 

εω[ίαι, α γατιε ἀεπίγα, ἐωο αμίεπι α ἀεπίγτα ρατίε ε[}ε 

ἰμαίσαιιή, φµπα ἀεπίγα ππαµς [α[οίαπα ἅμοι, δεά [ 
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Εά. Οµατι. ΧΠ. [546. 847.] Ἐά. 'ΡαΓ. . (506.) 
ἑτέρη γνάθος ἐξεστήκη, ὡς ἑτέρως χρὴ τὴν ἐπίδεσιν ἄγειν 
κάν μὲν ὀρθῶς τις κατορθώσηται καὶ ἐπατρεμήση ὧφ 
χρὴ, ταχεῖα μὲν ἡ ἄλθεξις, οἳ δὲ ὀδύντες ἀσινέες γἰ- 

φονται, ᾖἢν δὲ μὴ, Χθονιωτέρη μὲν ἡ ὄλθεξις, δια- 

στροφὴν δὲ ἴσχουσα, οἳ ὀδόντες δὲ καὶ σιναροὶ καὶ 
ἀχρήϊου γίνονται. 

[217] ᾿Ελέχδη καὶ πρὀσθεν ἐπὶ τῶν ἑλκῶν ὅσα χεῖ- 
λος ἐξηρημένον ἔχει, τὴν μὲν ἀρχὴν βάλλεσθαι τῆς ὀθόνης 
ὄπισθεν τοῦ τοιούτου χείλους, ἑλίττειν δ᾽ οὕτω κατ αὐτὸν 
τὸν ἐπίδεσμον, ὡς προσάγεσθαυ Θάτερα χείλη τοῦ ἕλκους. 
ἐστι γὰρ τοῦτο ποινὸν ἁπάντων τῶν ἐπανάγεσθαυ δεομένων 

εἰς τὴν ἀρχαίαν φύσιν. οὕτως οὖν καὶ νῦν τὸ κοινὸν τοῦτο 
Φυλακτέον ἐστὶ Προστέλλον τὲ καὶ καιταναγκάζον τὸ ἐφεστη- 

κὸς µέρος. ἑἔσται δὲ τοῦτο τῶν ὀθονίων αὐτὸ προσαγόντων 
ἐκείνῳ. προσαχθήσεται δὲ, εἰ μὲν τὸ δεξιὸν εἴη µέρος τὸ 
ἐξεστηκὸς, ἐντεῦθεν μὲν ἀγομένων, ἐπὶ δὲ τὸ ἀριστερὸν 

ἀγόντων ἐπίδεσμον. εἰ δὲ τὸ αριστερὸν εἴη τὸ πεπονθὸς, 
ἐκεῖθεν μὲν αρχοµένων, ἐπὶ τὸ δεξιὸν δὲ ἀφικνουμιένών. ὁ 

αὖ αἰιεγο ἴαιειε πιαπι]ία επεεάαί, αἰῖο [απε πποᾶο αἲ- 

ἰγαλμεπάα [α[οία ε[. δι αιίεπι Τεοιε οὐπιροπαϊμγ αἲ- 

σμε µε ορογεῖ ἰπππιοδιίς [εγυειιχ, εἴτο [ωιε[είε ἀειίες- 

σε Ἰπεεργι Τεπιαπειε; [η [εοις, Ιοπρίογί εεππρογό «0π-- 

επιαξμη, μπι μεν ρεήεέμην ἀεπίες αμίεπι υΠἰαιειγ αἴφιμε 

ἔπιμειίες γεάαιι ει. 

Απίεα οϱ«ποφιο ἀῑοίαπι εβ 1π π]οετῖραδ, «ϱπἴρας οταθ 

εκοεάιπί, οαριῖ {α[οίαε [εοππάτιπα ογαπα εχοεἀθπίεπα 1η- 

Πιοιεπάμπι ε[[ε αἰπιιε Τα {α[οίαπι νο]νεπάαπα, πῖ αἆ α]ίε- 

ΥΑΠΙ οταπι π]οεγῖς Τρίαπι αἀάμσαί, ΤΠ ααἴεπι Ἠοο ΡεΓρθ- 

{απσπι Ἰπ ΟΠΙΠΊΡΗ8Φ ᾳπάα τεβΙ(αῖ αἆ ργι[άπαπι παϊυταπι ἆε- 

Ῥεμί, ααποά οΟΠΙΠΙΙΠΘ θἰἶαπι πππο {εγναπάαπι ε[ε, αΎ1ο 

οχεεάεπς ρατς τερε]]αίΙγ εοσαϊαγααθ. 14 απίεπ οοπηραί, 

Π εα {α[ε]ς αἆ αἰίεταπι αἀάμοαίατ; αἀάπσείατ απίεπι, { 

ἀεχίτα ρατίε πῖ ριία εχοεἀεπίο {α[οῖα Ίπάθ οὐ[α ροιγ]σᾶ- 

[αν αἆ Ππϊβχαπας { Ππῖ]]χα Ἰαεία Πιτ, αἳ Ἰαο ἀποίρίειις αἆ 



464 14 4ΗΝΟοΓ ΠἨΙΣ Το ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΤΣ 

Ἐά. Οἶνατί, ΧΗ. [247.] Ἐά. Ραῇ, Υ. (6οδ.) 
τοίνυν /πποκράτης ὅταν ἀπὸ τῶν δεξιῶν μερών αρξάµενός 

τις ἐπὶ Θάτερον ποιῆται τὴν νομὴν τῶν ὀδονίων, ἐπὶ δεξιὰ 

καλεῖ τὴν τοιαύτην ἐπίδεσιν, οὐ τῇ φορᾷ τοῦ ἐπιδέσμου 
προσέχων τὸν νοῦν, ἀλλὰ τῇ τῆς χειρὸς ἡγεμονίᾳ" ἐὰν γὰρ 

νοήσης καταντικρὺς τοῦ μὲν ἐπιδουμένου τὸν ἰατρὸν, ἡ μὲν 

ἀπὸ τῆς δεξιᾶς γνάθου φορὼ τῶν ὀθονίων ἐπὶ τὴν ἀριστε- 

ϱὰν ἀγομένη ἡ τῆς δεξιάς ἔσται χειρὸς, 2) ὃ᾽ ἐναντία τῆς 
αριστερᾶς. 

λε. 

"Εῖν δὲ ἡ ῥὶς καταγῇ , τρόπος μὲν οὐχ εἷς ἐστι καταξιος. 

Αὐτὸς δὲ ἐφεξης ἐρεῖ τοὺς τρόπους" Ίτου γὰρ µέρος 
αὐτῆς κατάγνυται, τῆς συνεχείας φυλαττοµένης, ὡς μήτὸ 

κάτω χωρῆσαι µήτ ἐφ ἑκάτερα παραστραφῆναι, ἢ καὶ τού- 
των τι προσγίγνεται, καὶ ἤτου κατὰ τὸ χονδρώδες αὐτῆς τὸ 
πρύσω τούτων τυ συμβαίνειν εἴωθεν, 1) κατὼ τὸ λοιπὸν τὸ 
ὀστώδες. 

ἀεπίταπι {εγαίατ. Ἡϊρροοταίες {βίας αδῖ α ἀεχίτα ρατία 

Ιποῖρίεης αἆ α]ίεταπι {α[οίας αἀἀιοῖῖ, Ἠα]αςπιοςί νΙποι]απα 

4 ἀεχίτα ρατίο πυπομραί, αἰ[εηάειπς ΠΟΠ 01ο Γεγαπίν [α- 

[εἶπε, Γεὰ πίτα ρταεοῖραθ παπα αἰἰτα]απίαχ {α[οίας, ΊΝαπι-- 

ᾳπε τί 1Π{πΠεβΓΙΦ. ππεζΙομπα ϱ ΤΕΡΙΟΠΘ ε]ας φαἱ ἀε]]σαίατ 

οο]]οσαίαπα, {α[οία 9παε α ἀεχίτο πιαχ]]]αε αἆ βπίβταπι 

Ῥτοοεάεί α ἀεχίτα π]απα αἰἰταμείασ, οοηίτατία α Πη][ϊχα, 

ΧΧΧΥ, 

ϱμοᾶ [ πα[ως ρετ[γιπραιητ, [γαοίµταε πποᾶμς ποπ ε[ῖ μπι. 

1Ρ[ε ἀείποερς πιοάος αἀ[ονιροί,. Απ επῖπι ρα ε]αθ 

αΡτυπιρίίαχ, 1ρ[ε ἴαπιει [εγναίιπτ Ρρετρείμαςδ, Πο τί πεφιθ 

ἀεοτ[απι ἀπο]πείαχ Ἠςο Ἱπ αἰίεταπι Ῥατίεπι οοηγεγίαίασ” 

ααἲ Ἱογααι αἰετιπα Πἱ, 1άᾳπε απί ἵπ ρατίε ε]α5 ᾳπαθ σαχ-- 

Μ]ασ]ποία ρτοπ]πεί απί 1π τε]ῖᾳμα ᾳπαε ο πρας οολαπείαχ. 
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"Ἐά. Οµαχί, ΧΠ. 255. δ56.] Εά. Βα[. Τε (606. 606.) 
λστ.. 

᾿{τὼρ πολλὼ μὲν δὲ καὶ ἄλλα λωβέονταυ οὗ χαϊροντὲο τῇσο 
καλῇσιν ἐπιδέσεσιν ἄνευ νόου, ἐν δὲ τοῖσι περὶ τὴν ῥίνα 

καὶ μάλιστα. 

Ἐἰρωνευόμενος εἴρηκεν οὐ τὼρ ὄντως καλὰς σηµαίνων, 
ὦν σκοπός ἐστιν εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἄγειν τὸ πεπονθὸς, αλλα 
τὰς εὐμύρφους καὶ τερπούσας τοὺς ὁρῶνταο. ὁποῖαυ δέ εἰ- 
σιν αὗται, διὰ τῆς ἑπομένης ῥήσέως µαθήσῃ. 

15. 

᾿Ἐπιδεσίων γάρ ἐστιν αὕτη ἡ ποικιλωτάτη καὶ πλείστους μὲν 

σκεπάρνους ἔχουσα, διαθῥωγὼς δὲ καὶ διαλήψιας ποικι- 

(λωτάτας τοῦ χρωτὸς ῥομβοειδέας. ὡς οὖν εἴρηται, οἳ τὴν 

“(606) ἀνόητον ἐγχειρίην ἐπιχηδεύονιεο ἄσμένου ῥινὸς κα-- 

ταγείσης ἐπιτυγχάνουσιν ὡς ἐπιδήσωσι. μίαν μὲν οὖν 

ἡμέρην ἢ δύο ἀγάλλεται μὲν ὃ ἐητρὸς, χαίρει δὲ καὶ ὁ 

ἐπιδεδεμένος, ἔπειτα [356] ταχέως μὲν ὁ ἐπιδεδεμένο 

ΧΜ. 

δεᾶ ομὶ ρταε[απιῖα υἶπομία απιαπε [πε ππεπίθι εοπιρίμτα 

αἶία ἰαεάμπε, αἴφιε αὧεο πια{µηα. 

Ῥναεβαπίϊῖα καλὰ ἀῑκῖί ΙΓΓΙάΘΠΦ, ΠΟΠ πο Ύετο βρπϊΠ- 

οανοσίϊ Ρρταε[απίῖα, απογαπι οοπβ]ααι ει αεοίααι ρατίοπι 

αἆ Γααπι παίαχααι τεβἰίαετε, {[εἆ ρια]ο]τα εἰ αἀ[ρεοία Ἰ]α- 

οππ6ᾶ, απα]]4 Ίαεο Επί ἵπ Γεηπεπιίρας ο[ιεπάεί. 

ΧΧΧΤΙΙ. 

Ππεε  οπιπία επἶπι υἰπεμία Ἱοο πιαπῖπιε ρατίμπι ε[ αξ 

ῬΡἰμγίπαὶς ἰοεῖς α[εῖαε ἵππαδίπεπα τεΓεγε εἰ αἰἰφμοά [ρα- 

εἶμπα ειῖς πιιάμτα ασ [πε [α[εία ἰπεεγπιιεῖε, Φφμο γλοππιδὶ 

νατίε αἀπιοάμηι γεργαε[επίαπιµγ. ΙδίμΥ µε ἀἴθεμα ε[ 

ομί [πε πιεπίο Ιεμ]µπιοάι υἰποι[ίς [ιάεπε, εοπαταϊη μέμπα 

πα[ωτο ἰίδεπιε ἀείραπι; |[εά υἰπει[ο ἴπ]εείο, Μπο νεῖ 

αἰιε-ο ἀἱε πιεάίεμς ἰαειιμς ε[, ἴαεειμς επι εἰ φμῖ ἀείίδα- 

σΑΛΙΕΝῦΟ5 ΤΟΜε ἉγΥΙΠΙΙο σε 
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Εὰ. Οµατ. ΧΠ. [556.1] Εά. Ῥαῇ, Ῥ. (608.) 
κορίσκεταν᾿ ἀσηρὸν γὼρ τὸ φρόνημα. ἀρκέει δὲ τῷ ἑη- 
τρῷ, ἐπειδὴ ἐπέδειξεν ὅτι ἐπίσιαται ποικίλως ῥῖνα ἔπι- 

δέειν. ποιέει δὲ ἡᾖ ἐπίδεσι {ἡᾗ τοἰαύτη πάντα τάναντία 

τοῦ δέοντος, τοῦτο μὲν γὰρ ὁκόσοι σιμοῦνται διὰ τὴν 

κάτηξιν δηλονότε, εἰ ἄνωθέν τις μᾶλλον πιέζοε, σιμότε- 

ϱοε ἂν εἶεν, τοῦτο δὲ ὅσοισι παραστρέφεται ἢ ἔνθα ἢ ἐἕν- 

Όα ἢ ῥὶς ἢ κατὰ τὸν χόνδρον ἢἢ ἀνωτέρω, δῆλον ὅτι οὐ- 
δὲν αὐτοὺς ἡᾖᾗ ἄνωθεν ἐπίδεσις ὠφελήσει, ἀλλὼ καὶ βλά- 

{ψει μᾶλλονε 

” 

Σχέπαρνον μὲν ἐπίδεσμον ὅτε καλεῖ τὸν ἐγκεκλιμένον 
πα / 3 νά .) ῃ 3 ϱϱ ” ” .) 

ὀλίγον ἐκ τῆς ἐγκαρσίας ἐπιβολῆς ἔμπροσθεν εἴρηταυ. διαρ- 

ῥωγὰς δὲ λέγει τὰ μεταξὺ διαστήματα τῶν ὀδονίων. ῥομ- 

ιβοειδῆ δὲ σχήματα τὰ ἰσύπλευρα μὲν, οὐκ ὀρθογώνια δέ" 
ευ Δ κ «οκ Δ 3. -; ς 3 ! ” 

καὶ γαρ καὶ ὀρίξεται τὸν ῥόμβον οὕτως ὁ Ευκλείδης. ἐμα- 

Θες δὲ ὡς ἐν τοῖς ἐπιδέσμοις πάντων σχεδὸν πρώτον ὀνο- 
µάζουσυ ῥόμβον απὸ τοῦ τὰ τοιαῖτα μάλιστα ἐργάσασθαυν 

σχήματα. 

εµΥ, ἀείπεερς αεβΥµππ εἴιο [αείείας οαρῖε, τπρεπίῖο επῖπι 

ποπία ε[,. αδιπάεφμε ππεάιεο εἰ ο[επάι[]ε ρετίείαπι 

μκμ παδεῖ πα/[µς υατίε ἀεἰιραπαάι. Ἐ[βοαίε αμίεπι Ίιαες 

ιπριεμαϊ ταῖλο πω αλάκα αἴφιε ορογιεαῖν ἔμπα οιοἆ 

ομὶ οὗ [γαείιιγαπι [ιππὶ [πέν [Πα [μρεγίοτὶ ρατίιε αᾱ- 

Πγίπβαἑµτ, ππα δις αά]ιμο [υππὶ ευαᾶεπές ἔτι ομοά φμίδις ἵπ 

Άαπο νεὶ ἰἰίαπι ραγίεπι [εμ αμα εαγΗίαρο ε[, [ει [μρτα 

πα[ως εοπνυεγείαγ, πἰ]ηῖ [μρεγροῇβιο υἰπεμίο ]μυαιᾶσς, 

/εά πιαφὶς ἰαεάεπάος ε[}ε πιαπίγε[ίωπι εᾖ. 

Α[οἶαπι αρρε]]αί υδῖ {α[οία α ἱγαπονετ[ο οἰγοπ][π το- 

οεάεπς ρα{]π] η) Πποπαίας, πε Γωρτα οΠεπ[απι ει; [ρα- 

Επι νεγο απο Γα[οῖα περί, ἀῑκΙί διαθῥωγάς» τοπιδί 
νετο ΠρυγαΠΙ 6ππη, παε αεηιᾶ Ἰαίετα ἸἨαδρεί, [εὰ ᾽αποιι]οβ 

ἨΟΠ Υεοίοθ; Ἠαπι εἰ Ειε]άες τα τμοπιραπι ΠΠ. ΠΝοΠϊ 

θμἱεπι ες [α[ο] Ῥγίπιαπι Πεγο ποπιϊπαγί 1]οπιῬαπας πάπα 

εαπι Πριγαιη ροΙἩπιππι τεργας[εη{αί, » 



ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ ΠΟΜΝΗΜΑ Ἡ. 467. 
Ἐά. Οἶνατι. ΧΙ. [25ς.] Εὰ. Βα[. Ύ. (606.) 

ιό 

λη. 

Οὐχ οὕτω γὰρ συναρµόσει σπλήνεσι τὸ ἐπὶ Φάτερον τῆς 
ῥινὺς, καίτου οὐδὲ τοῦτο ποιέουσιν οἱ ἐπιδέοντες. 

Οὐδὲν ὠφελεῖσθαί φήσιν ἐξ ἐπιδέσεως τὴν εἰς τὸ πλά- 

γιον ἐν τῷ καταγῆναι διαστραφεῖσαν ῥῖνα. ὃ γάρ του δύξη 
ἄν τινυ βοηθεῖν αὐτῇ, μηδ᾽ αὐτὸ δύνασθαί τι. θδύξειε δ᾽ 
Ἀ τ - ” 3 

ἂν εἶναι βοηθεῖν, στηρίσαι κατὰ τὸ πλάγιον αὐτὴν ὀθονίους, 
3 . ε] ῃ 24.2 2Φ4 ο Ν, ] » , 
ἐς περ ἐπεκληῦη, αλλ οὐδὲ ταῦια φησιν ακριβὼς δυνα- 

σθαυ πρᾶξαι τόδε, 

λ9’. 

”4γχιστα δὲ ἡ ἐπίδεσίς µοι δοκέη ἀντιποιέειν, εἰ κατὰ μέ- 
᾽ ε- Δ . 21. 3 , ε ] Ν 3 

σην την ῥίνα κατα τὸ ὀξυ αμφιθλασθείη η σαρξ κατα το 
3 ᾿ 3 ” ͵ ., 

ὁστέον, εἰ καὶ τὸ ὁὀστέον μικρόν τισιν εί καὶ μὴ μέγα. 
τοῖσι γὰρ τοιούτοισιν ἐπιπώρωμα ἴσχει ἡ ῥὶς καὶ ὀκριοει- 
δεστέρη τινὶ γίνεται. αλλ ὅμως οὐδὲ τούτοισι δήπου πολ- 

λοῦ ὄχλου δέεται ἡᾖ ἐπίδεσις, εὲ δή τυ καὶ δεῖ ἐπιδέειν. 

ΧΧΧΥΠΙ. 

δίο αμίεπι ραππὶ α ἰαΐεγε πα[ ιαμᾶ ὂειε αρίαπειή, Φφμαπι-- 

οµαπι πεφµε Ίοο [αοϊιέ οφμί αἰἰίσαμι. 

ΝΙμΙΙ  εοπ{θιγο αἲί νΙποιπ]απι αἆ πο[απι [ας {γαοίατα 

Ἱπ Ἰαίις οοµνετίαπι, ϱπΗΠ1 1 ῥρτασ[ίατο ἨοἨ Ρο[Πί αιοά 

μ]]ο ε[ε νΙάείαν,. Ὑἱάσίατ απἰεσ πἱ]]ο ε[ε Ρο; ΡαΠΠΟΒ 

πα[ισω {α]οῖτε αἳἩ ϱα ρατίε 1 «ιια Ἰαοε, {[εὰᾷ πεαε αἆ 

Ἰαπο γεπι ἀποιίς 1 Ῥτογ[α5 αοοοιηπιο(αΓΙ. 

ΧΧΧΙΧ. 

Ῥγοασίππε αμίεπι υἶπομίιπι ππϊλὶ υἰάειιγ οΕΕΗΥΕΤΕ, ᾖ[ ἴπ 

πηεάίο πα[ο φµα ακμές ε[ οαγο ]μπία ο5 οοπίεγαιµτ υεί 

μαιι[ἐίμπα εἰίωπι οἱ ἱρ[μπι ἰαεάαξμη, οι {αἨΠΕΝ ΤΠ 2 

Πὶς [φιίάεπι παω εαἰίο οὐάιοίιμγ εἲ αἰίφιμαπιο α[ρεγΙοΥ 

ᾗπε, πεφιε ἴαππει υἰπεμίο εδεπὲ ππαβμὶ πεβοιῖῖ, ᾗ[ι [απε 

αἰ[ιδαπαι Γμπῦ. 
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Εν εὐθυτάτῳ δύξειεν ἄν ὠφελειν ἡ κοινὴ τῆς ῥινὸς 

ἐπίδεσις, ὅταν ἐν τῷ µέσῳ αὐτῆς ἤτουι περέθλασις γένηταυ 
-” δέ Ἀ . (0, - υ Δ 3 ο κ.’ ἃκ ολ, 3 κ. 

του ὀἑρµματος 3 γαι πα 1] τυ το οστουν επ Ο/ΛΙΥΟΥ. ἐξοχὴ 

γάρ τις ἔπεταυ κατὰ τὴν πώρωσιν αὐτοῦ. ᾖἡἢ τοίνυν ἐπίδε- 

σις ἐν τοῖς τοιούτοις παθήμασιν εἴργουσα καὶ προστέλλουσα 
3 Δ 3 / ΄ , ’ ΄ 

τὸ πεπονθος ὠφέλειαν τινα δόξευ δυνασθαι παρέχειν, ἕν τυ 
3 ’ 3 -- - υ 

ὃ᾽ οὐδὲν τούτοις ἀναγκαῖον ἐπιδεῖν' τὰ γὰρ Ολάσματα πει- 
” Ν / Ν 3 ’ /’ 3 4 

ρἆσθαυ χρη μάλιστα μὲν αφλέγμαντα διαφυλάττειν, εἰ δὲ 

καὶ φλεγµαίνοιεν, ἀφλέγμαντα ποιεῖν ὡς τάχιστα. ὅ γε ἐπι- 

τρεφόµενος πῶρος ὀλίγος οὐδὲν δὴ τούτων ἐπιδέσεων δεῖτας, 

μ. 

[357] ᾿4ρκέευ δὲ ἐπὶ μὲν τὸ φλάσµα σπληνίον ἐπιτείναντα 
κἐκηρωμένον, ἔπειτα ὡς ἀπὸ δύο ἀρχέων ἐπεδέεται, οἕ-- 
τως ὀθονίῳ ἐς ἅπαξ περιβαλέειν. 

᾿ , ” 3 Π 3 ” ; ” ς 3 3 

Το µὲσον του ΟοΒονίου κατα τοῦ µέσου της ῥινος ἔπι- 

βαλόντα μὴ βιαίως αἀπάγειν χρὴ τῶν δαελών ἑκάστην 

Οοππππάπο υΙποι]απα πα[ Ργοχίπιε αἆ [αιαῦτο αοοεἆετε 

νιἀείας, αῬῖ 1 πιεάῖο ου] οοπίω[α Γαεχῖί νε] ο ραγαπῃ- 

Ρεν ν]Παίωπα. Θείας απίεπι αἱ Ῥτοπηῖπεαί, Ύ4πα σα]]ο 

οἰτουπιάαίατ,. Ὑϊπου]απι Παφπε 1π Πυ]αεπιοάΙ οα/ΠΡΙι5 οοεΓ-- 

οεηδ τερε]]εηπδᾳπο αΠεοίιπι Ίουμπι ρτοάείῇε αφαῖά νἰάείασ 

Γεᾶᾷ πεαιε 5 ]]ο πιοᾶο πεεε[ατίαπι εΠ. Οοπατί επίπα 

ἀεβεππαςδ, 4παε οοηίυ[α [απί πιαχίπιε αἳἲ ἹπΠαπιπιαίίοπε ἆε- 

{επάετε; αἴᾳαε αΡί αππΠαπιππεπίασ, οε]εγτῖπε απΠαπιπηβί]ο-- 

πεπι ἴο]]εγα, απῖπ αἱ οα]15δ, απάπι Ῥατνις Ἱποτε[οίξ, ΙΙ] 

Ῥτοίεοίο Π]αδπιοςἱ νιποι]ῖ5 εσεί, 

ΧΙ. 

δαεῖ ε[ αἆ οοπίµ{επαι μαήγιµπι αἄππουεγε οεγαϊο ἴπιμποίμπα, 

ἀείι [επιεί ᾗ[α[οαπι εἰγομπιάατε Φµίαε ἵπ πίγαΊππφµε μαγ- 

τει ἄπιοαΒΙΥ. 

Μεάῖα [α[οῖα πιεζ]ο πΠα[ο Ἱπ]οϊοπάα ε[ῖ, οιι]άς πίπαφαθ 

οαρ]ία αἆ Ρρο[εγίογεπι οαρ1ῖ Ρρατίεπι: ποπ Ἰλάσηα νἱ αᾱ- 
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Εά. Ο]νασί ΧΗΠ. [557.] Ἐά. Βα[, . (606.) 

ὀπίσω τῆς κεφαλής, ἐντεῦθέν τὲ ἐπὶ µέιωπον «ἀνάγοντα 

δῆσαι. 

μα. 

»4οίστη μέντοι ἐητρείη τῷ ἀλήτῳ τῷ σητανίῳ, τῷ πλυτῷ ρισατη µ πτρείη τῳ αΜητῳ τῳ σητανιῳ, τα ο 
3 ; . ” 

γλίσχρῳ, πεφυρηµένῳ, ὀλίγῳ καταπλασσειν τα τοιαυτα. 

Σητανίους πυροὺς οἳ δόξαντες ἄριστα τὴν πποκρά- 

τους ἐξηγήσασθαι λέξιν εἰρῆσθαί φασι πρὸς αὐτοῦ τοὺς 

σήτες ἐσπαρμένουςν ὅπερ οἳ ᾿4ττικοὶ τῆτὲς ὀνομάζουσε, διὰ 

τοῦ τ τὰς συλλαβὰς ἀμφοτέρας λέγοντὲς, ἐξ οὗ σημαίνεσθαί 
-” ” ’ . Δ ” 3 

άσε τοὺς ἐν τῷ ἔτξυ τούὐτῷ., τουτέστυ κατα το ἔαρ ἑσπαρ- 

µένους, Ὀιπμαίρυρ τε καὶ τεσσαρακονθημέρους ὀνομαζομέ- 

νους. ἐγὼ δὲ πυρών εἶδός το σητανίους καλουμένους οἶδα 
΄ 

κατά τε τὴν ών αὐτὴν καὶ σύμπαν τὸ κατὰὸ τὴν 'σίαν' 
5 ’ 3 

.- 

Γλληνικόν. ὀλίγον ἔχουσιν οὗτοι τὸ πυρὸν, ἱκανώς δὲ γλί- 

σγρον τὸ σταῖς, οὗ μάλιστα νῦν ὁ “Ιπποκράτης δεῖται, κα- 
- 

'Φότι καὶ αὐτὸς ἐφεξῆο ἐρεῖ: καὶ ὅταν μὴ ἔχη τοιοῦτον, ἤτου 

ἀπεεπάα {[αηῖ, αἴᾳιε Ἰπάς {ποπ οἰτομπιάαία ἀπίε; [ο 

νιποϊεπάα, 

ΧΙΙ. 

Ορεἴππωπη ἔαππει Ῥγαε[ιάίπι ε[ Ιίίπετε Ίναες [ατίπα εγῖ- 

εἰοὶ ᾖα]μς αππὶ, ἰοῖα, Εἰμιίπο[α, τε[ρετ/[α, Ραλεαι 

Οι ορίίπιε νἰάεπίας νετρα Ἡἱρροοταίιῖ εποᾶατο αί[ς- 

τηπῖ σητάνιον Ἰπίίουπα αἩ 1ρ[ο αρρε[]ατί» 1ά ααοά [αἴαπι 

ε[Ώ; σῆτες, αποά ΑἱΠῑοῖ πίταφαε [γ]]αθα Ρεν τ Ρτο]αϊα. τῆτες 

ἀῑομπί, Όυιο νειρο Πσπ][Ποατϊ νο]απῖ, Ίοο 4ΏΠΟ; 1ά ε{ι 

αιοᾶ νεχε [αίαπι ε[, οιοᾷ εἰ ἀποταπα πιεηβαπι εἴ πᾶ- 

ἀταρ]πία ἀἴεγαπι αρρε]αίατ.. Ἐαυϊάεπι 1π Όο εἴ 1π Ιοἱᾶ 

Οπαεοία Α[ίαο νίάϊ ἰπ]μ]οί Ρεηις σητάνιον αρρε]αίαπι, {[εὰ 

Ρατιπα {ατ[αγταπι Ἰαρεί εἰ εἶας {ατίπα οκ αηπᾶ βαραοία 

Ῥ]ωτίπιαπι ρ]αποία εἴ. Όπαπι τεπι Ἠμπο ΗΙρροσχαίες 

ππαχίπηο οκῖρίέ, ΄αποπιαάπιοάωπι ἐ{ρ[ο ἀείποερ παΤΓΡΙΓ: 
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µάνναν ἢ κόμμι κελεύει μιγνύναι αὐτῷ. σπείρονται μὲν οὗ-- 

τοι πυροὶ καιὰ τὸ ἔαρ εἰσβάλλον, ὡς αὐτὸς διµηνιαίοις καὶ 

καλὰ καὶ κατὼ τὴν ὧραν τοῦ πλείυνος ὀνομαζομένοις. γίγνε- 

του ὃ᾽ αὐτῶν μάλιστα γλίσχρον τὸ σταῖς, ὅταν τελεσθέν- 

των ἀφαιρεθῆ τὸ πιτυρώδες ἐπάνω. ήΎίγνεται μὲν καὶ διὰ 

τῶν λεπτῶν κοσκίνων, ᾖίγνετοι δὲ καὶ τῷ προπεπλίσθαυ 

τοὺς πυρούο. ὥσπερ γὰρ αἱ πτισσὐμενοί κριθαὶ τὸ λέπος 

ὀφιᾶσι μᾶλλον ὅταν προβραχώσιν, οὕτως καὶ οἱ πυροί. πῶς 

οὖν εἶπε ταύὐιὀν; οὐ }ὰρ ταὐτόν ἐστι βεβρέχθαι τε καὶ 

πεπλίσθαι" βρέχονται μὲν γαρ ἐν τοῖς μύλωσιν ἅπασιν οἱ 

πυροὶ πρὶν αλεῖσδαι, πλύνονται δὲ οὐκ ἐν ἅπασιν, ἀλλ ἐν 

ταῖς πλείσταις πύλεσι τῆς ᾿άσίας, ἂν καίτου οὗτοι γιγνό- 

µενοι ἔχουσι πλοκὰ μεγάλα πεπλυμένα, διὼ λεπτῶν σχοί- 

νων μικρὰ διαστήματα ἐχουσῶν, ὡς χοῦν μὲν καὶ ψάμμον 

διέρχεσθαι, τὸν πυρὸν δὲ ἐπιμένειν εἰ ταὐτό. ἐμβάλλονιες 

οὖν μύλωσιν ἆλεῖν πυρὸν, πρῶτον μὲν προδιαττῶσιν, ἔπειτα 

δὲ καθιᾶσιν εἰς ὕδωρ ὕλον τὸν πλόκαμον, ὥστε πλύνεσθαί 

τε ἅμα καὶ βρέχειν συµµέτρως τοὺς πυρούφ. ἀναφερομένου 

αιὐ αθί {οτῖπα Ἠαεο πο Πί {πιρεταί, τπἳ Ρα]νῖ ααἵ εκ 

εοποι{ῖο {ατα Παδείας νεἰ σαπιπῖ αἁπι[οεαίατ. ῥῬοσίίατ 

απίοτη ε]ωαπιοάί ἰνίοπαι γετε Ιπεαπίε, πί ἆπογαπῃ ππεΠ-- 

[ἴαπι Πἱ: τεοείεαιε [ο ἀῑείας, αποπῖαπι ΓαπΙπιάπι αἆ 1 

οπηροτῖς Ρεγάιιοῖίας, ει]ας {αγ]πα εχ αθιια Γαραοία πιακῖπωθ 

ϱ]α]πο[α γεάατίας, αδ1. Ππιο]ίο ἰγ1ςοο {ατίατες εκ ἰοίο ἆε- 

ἐτα]απίατς, τὰ αποά Πί εἰ οπἱυτῖ {επαῖρας εἰ ἰτῖςοο απία 

εἰοίο. Ίλααι ἰάεπι {γΙσο ονει]ῖ αἴᾳαε ἸἨογάεο; εκ Ίος 

επῖπι αδβί ρίϊ[απα Ργαεραταπάα ε[, οοτίεκ πιαρί γεπη ζην, 

{ απίθα πιαάε[ασίαπη {ιεγί. Όπο Ραοίο {ρίασ ἀῑκιί, Ἰοία 

απππι πο ἀάοπι Πί πιαάεΠετ αἱ Ἰαναττ Ἰπ ᾳπο[ρεί 

οπίπι Ρἰβγῖπο πιαάεΠί {πίίουπα, Ῥεϊαδφυαπι ππο]αίασ, πο 

ίαππεη Ἰαναίαι ἵπ ᾳαο[δεί, Γεὰ 1π οοπιρ]υτίραφ ΑΠαφ οἰν]- 

ἰαΐδας, αδί σα]αίμος Παθεπῖ Ἱπαρπος Ἱπίεηίος εκ {επαίβας 

Ἰαμοίς εχῖσαα Τραϊῖα ἸπετωΠεπίΙραςθ, Ῥες ϱμ4ε εχοετηϊ 

Ρα]νίν Ροβαί εἰ αγεμα τοἰπεαίαν. Ιά εγρο ἰχ]ῖσαπι, φαοᾶ 

πιοἰσιιά μη ε[, [εά πγῖοαπι Ῥεῖπιο 1π σα]αΐμος σοη]ϊοϊαπί 

αἰφωε εχομ πμ; ἀεϊπάε οα]αί]ιος 1ὰ αααπι ἀεπιηῖ, {ιο 

στ ς πες στο πι ττττσπ-ι 

-----... 

ΑΗ 
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Κὰ, ματι, ΧΠ. [557. 858. ] Εὰ. Ῥοεί, Ῥ. (608. 607.) 
: δὲ ἐκ τοῦ ὕδωτος τοῦ πλοκάµμου τὸ μὲν πλειστον ἄπορῤῥει 

ὠπὸ τῆς ὑγρότητος, ὠπομένεε δὲ πρὸς τοῖς πυροῖς τοσοῦ- 
τον, ὅσον αλουμένοις ἐπιτήδειόν ἐστιν. εὲ γὰρ μὴ βραχεί 
τὸ περικείµενον ἔξωθεν αὐιοῖς λέμμα, τὸ τοιοῦτον δέρµα 

σύμφυτον εἰς λεπτὰ καταθραύεται κατὼ τὰς μύλας καὶ οἕ- 

πως ἐν τῷ διαττᾶσθαι συνδιεξέρχεταί τι τοῦ καταθραυσθέν- 

τος τῷ αλεύρῳ" 'τοῦ δὲ προβθαχέντος πυροῦ τὸ πυρῶδες 
ἀδρομερὲς μιένον οὐ συνδιαττᾶταν καὶ κατὰ τοῦτο καθαρά- 
τερον Ίίγνεται τὸ ἄλευρον ἐν τοῦ βεβρέχθαι τοὺς πυρούς, 
ἔνδοθεν δέ φησι πλυτῷ καὶ γλίσχρω τῷ σήτανίῳ Γ358] 

πυρῷ τὸ μετὰ τοῦ μα κοὃ ὕπερ οἷον σαρξ ἐστιν αὐτοῦ τὸ 
κατεργασθἑν, ὡς (607) εἶπον, ἄλενρον ἱκανώς γίγνειαι γλί- 

σχρον. ἡγοῦμαυ τοίνυν αὐτὸν ὠνομακέναυ πλυιὸν ἄλευρο», 
ὕταν ἐκ τῶν οὕτως κεκαθαρμένων τὲ καὶ προβεβρεγμένων 

γένηται πυρῶν. εἰ γὰρ μὴ τοῦεύ τις ἀκούσειεν, ἀπολείπε- 

ται πλυτὸν ἄλευρον ἀκούειν ἡμᾶς, ὅταν οὖν ὕδατι βρέξαν- 

τὲς αὐτὸ καὶ κινήσαντες πολυειδῶς, εἶτα ἑάσαντες καταστῆ-- 

ναυ τὸ ἐποχοιμένον, ἄνωθδεν ὕδωρ ἀπολαμβάνοντες ἑψήσωμεν, 

τί πῖοπσπι Ἰανείας αο πιοᾷῖσε πιαάε[αῖ, σαἱαίμο εκ αηηα 

τεοερἰο Ἠιαπιογῖς Ῥ]Ηγίππ εῆω,  ΤΓαπίαπι ἁπἴεπη 1η 

π]οο τεπιαπδί (παπα ἱάοποιπι εΠ, αἱ πιο Ρο: 
παπα η πιαδεβαί, οοτίεκ οἴτομπιροβίμςθ αἱ ἴαπφιαπι 1π- 

παΐα οαἰῖς ε[ι Γι. πιο]α 1π ἴσηιες ρ8τίες ο[Πραίυς, αἴαπε 

ία ουσ {αγ]πᾶ Ρρεγ οπθγιπι εχοθτη]ίητ, εὐαοῖίας αἰφυῖά 

εκ ΓαγίαΠρις 1Π ἴευπες χε ἀῑγ][ις:ς [εὰ ἰχ]ῖοο Ῥτίμς τηᾶ- 

ἀείαοίο Γαχ[αχες ρταπάΙογπα Ρρατίπι απ. ΠΩ πιαηεηί, 

εἵ οσπι {ατα ΟΠ εσοεγημηίἁτ, αἴᾳμε Ιάοἴτοο ΙΤ111οο ΡΓΙ18 

απαζε[αείο {αγἱΏ8 πηασὶδ ρυχραίιχ εἰ ᾳποά αξ {π{ετιοτϊ Ρρατίε 

ει γ]ποὶ Ἠα]ας οπηῖ Ἰοΐση, αἱ αι, εἰ σ]υἱΙπο[απι, αποά 

{οι]]οεί ροβ οσίεπι ει, νε]αῖῖ οατο ἀρβας ἵπ {ατίπααι, ἲ 

ΡΤορο/[α1, τεάαοίΠπη γα]άε ρ]απο[απι τεάΙμχ. Ραϊο 1Πα- 

ᾳὖε αἳ 1ρίο ἸΙοῖοπι {αγίηᾶπι αρρε]]ατ, αδὶ εκ Ιπ]σο Πἲ, 

Πο Ριγραίο εἰ ρτίας παάεί[αοίο; ΏὨαπα ΠΠ Πα αοοὶρίαξυχ, 

τε[αι υἱ Ἱπίε]ήραπιας {αγίπαπαν Ἠυδί εκ αθπα πιαάείαοία 

νατῖε αριίαίασ, ἀειπάε Πηαϊίατ οοπῄῇετε, ἴππ Γαρετῖπηᾶ- 

ἴαης αηἱα εχο]ρ]ἰας 4ο ἀεοοφυ]ίασ, αποὰ 1π Ίαττο οἰῖαιπι 
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Ε4, Οµατί, ΧΠ. [355.] ΓΕ. Βα[, Υ. (607.) 
ὅπερ ἐπὶ τοῦ χόνδρου ποιοῦμεν ᾿ ἀλλὼ μάχεται τούτῳ τὸ 

κελεύειν αὐτὸν φυρᾷν τὸ ἄλευρον, ἕψον γὰρ εἰρήκει. καὶ 
οὐ φυρᾶταυ δὲ τὸ οὕτως ὑγρὸν, αλλ ἕψεται µόνον. ἔτι ὃ᾽ 
ἂν μᾶλλον Ὁ λέγει διὼ τῆς πεφυρηµένω λέξεως κατανοήσαιµεν. 

ή 

μό. 
Ευ ο 3 ” - ᾿ , 

Χρὴ δὲ, ἦν μὲν ἀγαθὸν ᾖ τῶν πυρῶν τὸ ἄλητον καὶ εὐόλ- 
κιμον, τούτῳ χρέεσθαι πάντα τὰ τοιαῦτα' ἣν δὲ μὴ πάνυ 
ὄλκιμον ᾖ, ἐς ὀλίγην µάνναν ὕδατι ὡς λειοτάτην διέντα μον 1) 7ην µ | 1 ᾽ 

η ” . » Ἀ / ./ « / 
τουτῷῳ φυρᾷν τὸ ασ, 1) κὀμμι πανυ ὀλίγου ὡωσαύτως 

ς ’ ς 3 ) 3 ς 

µίσγειν. ὁκόσοισι μὲν ουν ῥὶς ἐς το σιμὸν ῥέπουσα κα- 

ταγῇ», ν μὲν ἐκ τοῦ ἔμπροσθεν µέρεος κατὰ τὸν χόνδρον 
«, ιο ον πι ο , / 3 ᾽ 
ἵξηται, οἷόν τὲ ἐστι καὶ ἐντιθέναυ το διὀρθωμα εἰς τους 

μυκιῆρας" ἣν δὲ μὴ, ἀνορθοῦν μὲν χρὴ πάντα τὰ τοιαῦ- 

τα, τοὺς δακτύλους ἐς τοις μυκτῆρας ἐντιθέντα, ἣν ἐν- 

δέχηται. 

Πι; [εᾷ Ἰαῖο τερασπαί, οποά τε[ρετρὶ {ατίπαπι Ίαδει, ἆε- 

εοφαἱ επίπι ἀῑχι[χει.  ΎΝοα επίπι τε[ρετριίας Πα]αδπιοᾶϊ 

Ἡππιος, Γεά οοφαῖίας ἀππιίασαί, Ἐκ νετρο ϊρῖιας τε[ρετ[α 

ααῖά ΠΡΙ γο]αετῖῖ, πιᾶρῖ ἀεπιοπβταίυγ. 

ΕΠ, 

Ὀεί αμέεπα εοπυεπὶ αἆ οπιπία ᾖαεο Πει]ισπποί Γατίπα, [ 
επ ορείπιο ἰγιῖεο [μεγίε [αείίεφμε ἆιοὶ Ροῄἒε; [εά [ 

ΙΟ ΟΠΙΜΙΠΟ Όεπε ἆμεαῖμγ, ππιοάίομπαι γι]νεγίς αἰίίιως φιῖ 

εν 1Ίμγε εοποι[]ο Ἰαδείμγ ἵπ ἑεπιμῖ[ππιπι ροἰίπεπι τε-- 

ἀαοείὶ εἰ αφµα ἀἰϊμεί [ατίπα αἀ]ίεέτε υεἰ ραμἰίμπη οπαπῖπο 

διηηπαὶ [παἰ[ίεεγ αἀπαί[οεγτε. Ομίόις ἰδίιμγ [ταειμς πας 

νε ἴπεγίογεπι γατίεπι ἀεπιτείειν [πιµσφμε ε[[οίεωτ, [ 

αὖὐ ἰπγεγίογὶ ματίε αμα οατείαβο ε[ ἀε[ιάαι, ροτε[ῖ ἵπι 
παγες ἴπάὶ αἰιφμιά φιμοᾷ ἀἰγίραι: οφμοὰ ιδί πο [ιαῖν 

οπιπία Ίιαες εποἰαιάα [ιωιε ἀἰσιεῖς, [1 [εγὶ ροίε[ῖ, ἵπ Ἰα- 

γες εοπ] εοῖῖς. 

; 
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Εὰ. Οἶατί, ΧΗΠ. [258.] Εά. Βαΐ. Υ. (607.) 
᾽ 4γαθοὺς πυροὺς τοὺς ἀρίστους δηλονότι λέγει, ταύ- 

την γὰρ οἳ παλαιοὶ τὴν προσηγορίαν ἐπιφέρειν εἰθισμένου 
κατὼ παντὸς τοῦ πρώτου ὄντος ἐν τῷ οἰκείῳ γένευ. Λέγουσο 
δὲ καὶ νῦν ἅπαντες οἱ περὶ τὴν σιτοποιίαν ἀρίστους εἴναυ 

πυροὺς τοὺς πυκνοὺς τὴν οὐσίάν. οἱ γὰρ χαῦνοι πολὺ τὸ 
πιτυρῶδες ἔχουσι καὶ τὸ σταῖς αὐτῶν οὐ ίγνεται γλίσχρον, 
ὡς καὶ μυῶν. Ὦὕλκιμον δὲ ὠνόμασε τὸ γλίσχρον ἀπὸ τοῦ 
συµβεβηκότος, ἐπειδὴ τεινόντων ἡμῶν αὐτὸ πρὸς τάναντία 

µέρη, συνεχὲς μὲν οὐ διασπώμενον τοῦ μὴ γλίσχρου φθά- 
νοντος διασπάσθαι κατὰ τὰς τοιαύτας ἐνεργείας. εἰ δὲ 
διασπᾶται, πὠς ἄν τις ἔπεσθαι φαίηται τεινούσαις χερσὶ 

αὐτό; εἰ ὃ᾽ οὐχ ἔπεται, πώς ἂν ὕλκιμον ἔτι λεχθδείη; τὸ γε 
μὴν ἀδιάσπαστον καὶ συνεχὲς γἐνόμενον εἰκύτως ἄν τις 

ὄλκιμον ὀνομάδοι, καθάπερ καὶ τὸν ἐξόν. ἐπὶ πλεῖστον γὰρ 
οὗτος ἕλκεται πρὸς ταάναντία µέρη διαλαμβανόμενος ὑπὸ τῶν 

ἡμετέρων χειρών, ὥστε καὶ ἐκ τούτων ὁηλός ἐἔσειν ὁ {ἴπ- 
ποκράτης γλίσχρον αξιῶν εἶναι τὸ σταῖς, ὅπου γὲ καὶ ὅταν 

Ορίΐπιαπι ἰπίμοσπα ἀῑχιί ἀγαθοὺς πυρούο. ᾖἩΜα]ογες 
επῖπι [ο [απί ἀγαθοῦ νοοαβι]ο τι αἆ ποϊαπάσπι 1 

οπιΠε οαοᾶ 1π [Πο Ρεπετε Ῥτίπιππα εΠ, ΊΆαπο απίεπι ΟΠι-- 

πες οαπῖ 1η ραπ]βοϊῖ νεγ[αηίαχ α[Πεταπῖί ορίίπιαπα ἰγ]ουαι 

ε[ἴε αᾳαοά ἀεπ[ίαπι ε[; παπι ᾳιποά ταταπα, πια] Εατ[ατίρας 

εοπϊπείαχ, {ατίπαφιμε εἶαδ εΧ αηιᾶ [αρασοία ποἨ αθηαθ 

εΠιοιίας σ]αποί[α αίᾳπο 111115 ᾳποά ἀεηίαπι ε[ἰ. ϱΟΙαπο-- 

απ αμίεπα εκρτε[Πέ, απ αἲί /αοῖ]ε ἁμοίιμτ, εα Ἰοαι-- 

εοπε [ωπιρία αἩ εο αποά 1ρ[Π αοοϊἰἀΙξ, απαπάοφιἶάεαι 

ποβῖς Ἰπ ἀϊῑνετ[α αἰ[ταοίαπι [ετναίας Ῥετρείπαπι, πε(πθ 

ἀι[ιραίασ»; οοπίτα οιιοά πΙπῖπιο ϱ]αήπο[απι εί, «παπα τα 

ἱτασίαίασ, ἀϊνείαχ, [εὰ Π ἀῑνε]]αίαχ, απο ραοίο Γεααὶ 

ἀῑοείας, α«αμπι Ἱπαπα ἴταμαχὸ Αο β ποῃ [εημίας, απ-- 

Ὠβπα ἀῑοείωχ {αοΐ]οᾳ ἀποῖιῦ ἹΙά γετο αιοά ποια ἀῑ[βραίας, 

[εά ρετρείαµ ο, Ίαγε ᾳπῖ ἀῑοεί {αοῖιε [εηπῖ, αφ επιας- 

πηού μπα οί νΙοαω; Ἰοο Πᾳμϊάεπι πιαμῖρας πο[χῖ Ῥτεβει- 

Γαπι 1π οοπἰγατῖας Ρρατίες Ρἰωτίπιηπι αἰἰτα]ηίατ, Όματο εκ 

115 εοπ[αί γε]]ε Ηιρροοταίεαι {ατίπαπι εκ αηυα [αρ8οίαπι 

δια ποίαπι ε[ο, αἴφιιε τβί ε]αδπιοάί ποπ Πέ, βιπιπηὶ νε] 
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Ἐὰ. Οµαγί. ΧΠ. [358. 259.1. τος Ἐὰ, Ραΐ. Υ. (607.)᾽ 
μὴ τοιοῦτον ἠ, μάνναν αιτῷ προσβάλλειν ἢ κὀμμι κελεύει. 

μάννα δὲ καλεῖται τὸ ὑπόσεισμα τοῦ λιβανωτοῦ. μὴ πα- 
θούσης δὲ µάννης αὐτὸν λειώσεις δηλονόει τὸν λιβανωτὸν, 

καὶ τούτου πᾶλιν αὐτοῦ τὸν λιπαρώτερον ἐκλεξάμανος, ἐγὼ 
δέ ποτε μήτε λιβανωτοῦ μήτε κὀμμέως εὐπορῶν ἐχρησάμην 
ὑγρᾷ ῥητίνη, παρέτυχε γάρ πως αὕτη. Ἰρήσαιο ὃδ᾽ ἄν 
ποτε καὶ µέλιτι, μηδὲ ταύτης παρούσης, αλλ᾽ ἄμεινον ἐπὶ 
τὴν μιάνναν ἔρχεσθαι καὶ τὸ κόμμε. θΘερμαίνει γάρ πως τό 
γξ μέλι καὶ ἡ ῥητίνή. τὰ δὲ τοιαῦτα παρὰ τὰς ἀρχάς ἐστιν 

ἄχρηστα. προϊόντος μὲν οὖν τοῦ χρόνου καὶ µένοντος τοῦ 

λειψάνου τῆς φλεγμονῆς ταῦτα γίγνεται τῶν ἄλλων χρησιμώ- 
[259] τερα. καθάπερ οὖν ἐμνημόνευσεν ἐμπροσθεν, σκύ- 

τους «Αἰγυπτίου μὲν πρὠτόν, αὖθις δὲ Λαρχηδονίου παρά- 
δειγμα τῷ λόγῳ ποιούµενος, οὕτω καὶ νῦν τοὺς σητανίους 

ὠνόμασε πιροὺς, ὡς καὶ οὕεως εἶπεν ἀλεύρῳ χρῆσθαυ 

γλίσχρας αὐτὼς ἐργαδομένῷῳ, οἷόν περ ἐργάζονται οἳ σήτά- 
νιοι πυροί. τάχα δὲ πάντας ὀνομάδει σητανἰους οἷς συµ- 

βέβηκε πυκνοῖς τὲ Σίναυ καὶ γλίσχρον ἔχειν τὸ ἄλευρον, ὡς 

Ρυ]νετεπι εκ οοπει/{[ο (μιατο οο]]εσίαπι, Έπεπι µάνναν αρ- 

Ρε]]αί, αἀ]ίοι Ἰαμεί; αΡΙ εἶαδ ρα]γετῖ οορῖα ποπ Πέ, οοµ-- 

ἑαπάεταο {ας 1ρίαπι εα ἆε οαι[α οροτἰεῖ, αίᾳαε εκ εοἀεπι 

αποᾷ ππαχἰπιέ Ρίησιε ε{ι, Ἐρο Ππιετάππα «αάπι πεο Ε]ι-- 

τῖ πεο σαπηπαῖ οορία ε[εί, τεβπα Ἠφυϊάα α[ας Γαπι Ώσιο 

Γοτίε παοίαςς αἲ μὈΙ πεαε Ἠαεο Πιτ, ππε]ε π{ὶ Ρροϊεκῖ», 

[εἆ αἰί]μ5 Ρι]νῖ εκ οοποπ[ο {πατε νεὶ σαπιπῖ αἀ)ίοῖξας, 

ἹΝαπι ππε] εἰ τεππα αποάαπιπιοάο οα]ε[ασίαπί, {[εὰ {α]α 

αἳ 1πΙῆο αἰ]επα Γαπε, Ῥτοσεάεπίε ΥεΓο ἴεπιρογε τεπιαπεή- 

Ώρας ἹπΠαπιπιαΙοπῖς τε]ααῖῖς, αἱ α απἷὰ αἰπά οοΠΊπιο-- 

ἀιππια, Ομεπιαάπιοάσπα Ιρβιίας 1π [αρεγίοχῖραςδ εχεπιρ]ῖ 

ρτα(ἷα πιεπιϊπΙξ Ῥτίας οοηῖ Αεβγρι ἃο τατ[ας (αγι]ιαρί- 

ηεπβς, [ο εἰῖαπι πιπο ἰχοί Ἠη]ας απηῖ, απαΠ Πα ἀῑκε- 

τί: {ατίπα υπ ἀερεπιΙδ, α4πθε εκ αφπα Γαραοία ρ]αῖποί[α 

Πι, απα]ῖ ε[Ποϊίαν εκ ἰπ]ίῖοο Ἠπ]ας απμῖ, ααοὰά σητάνιον 

αρρε]ανΙῖ, {Γοχία[ο ε]αφπιοᾶί νοσδρι]ο Πρπϊβοατο νο]επβ 

(ποπαι οι ᾳαοά ἀεπίαπι εβ εί [ατίπαπι χεάαῖί ριῖ- 
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Κά. Οµατι,. ΧΙ. [259.] ὑ ; ἘΈά. Βαβ. Ύ. (607.). 
ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος μᾶλλον αὐτοῖς εἶναι τὴν προσηγορίαν, 

οὐκ ἀπό τινος ἰδίας ἐξαιρέτου. 

μγ. ΄ 
"Ην δὲ μὴ παχὺ ὑπάλειπτρον μὴ ἐς τὸ ἔμπροσθεν τῆς ῥι- 

νὸς ἀπαάγοντα τοῖσι δακτύλοισιν, αλλ ᾗ ἵδρυται. ἔξωθεν 

δὲ τῆς ῥινὸς ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἀμφιλαμβάνονια τοῖσυ δα- 
κτύλοισι συναναγκάξειν τὲ ἅμα καὶ ἀναφέρειν ἐς τὸ ἄνω. 

καὶ ἦν μὲν πάνυ ἐς τὸ ἐμπροσθεν τὸ κάτηγµα ἔη, οἷόν 

τέ τι καὶ εἴσω τῶν μυκτήρων ἐντιθέναυ, ὥσπερ ἤδη εἴ- 

θήται, ἄχνην τὴν ἄφ ἡμιτυβίου 3 ἄλλο τε τοιοῦτον ἐν 

ὀθονίῳ εἱλίσσοντα, μᾶλλον δὲ ἐν Ααρχηδονίῳ δέρµατι 
ἐρῥάψαντα, σχηµαιίσαντα τὸ ἁρμόσσον σχῆμα τῷ χω- 

ρίῳ, ἵνα ἐγκείσεται. ν μέντοι προσωτέρω ᾖ τὸ κάτηγµα, 
οὐδὲν οἷόν τε εἴσω ἐντιθέναι" καὶ γὰρ εἰ ἐν τῷ ἔμπρο- 
σθεν ἀσηρὸν τὸ φόρηµα, πῶς γε δὴ οὐκ ἐν τῷ ἐσωτέρω; 
τὸ μὲν οὖν πρῶτον καὶ ἔσωθεν ἀναπλάσσεσθαυ καὶ ἔξω- 
Φεν ἀφειδήσανια χρὴ ἀνάγειν ἐς τὴν ἀρχαίαν φύσιν καὶ 

ποίαπι, Ἱῖα πῖ ΠΟΠΙΕΠ αἩ εο ᾳαοᾷ 1ρΠ αοοϊάῖ πιασῖδ, ΤΟΠ 

4ῦ αἰἴααα Πηρα]ατί [ρεοῖε Παπρίαπα Γαοτς, 

ΧΙΙ. 

Γεἶ εετἰε εο ἴπ[ίγωππεπιο φμο αἆ Πἰπεπάμπι μεππμγ ῥρ]ε- 

πϊοτι ἀἱριεῖς εοπιριί[ο ποη ἰπ ρτίογεπι Ῥατίεπι, [εᾷ φια 

ἀε[ιάει; επιγίπ[εομς αμίεπι ἀἱβίείς μµιγίπιφµε οοπαργε[[ῖ5 

ἱπιρείίετε [ιπιμί εοπυεπῖε εἰ επεῖαγε. δεᾶ [ι [γαειμτα 

ΟΠΙΝΙΠΟ ἵπ ἵπ[εγίογτὶ ρατιε [μετίε, Ἰΐει αἰϊφιμίά ἵπ παγες 

ἴπ[εγεγε, ᾖ[ομί Ί]απι ἀἰπίπιμε, υεὶ Πἱπαπτεπέιπα φεὶ αἰϊια 

ἰἰπεεοίο οἴπείμπι ψεἰ ππαρὶς (Οαγηιαρίπεπ[ ρεἰίομία, εἶχ-- 

εμππ/{μέμππφιιε εἰ Ίία [βιγαίμπα, μὲ 1ἆοπεμπι [ε φμοᾷ ἵπ 

μπο ἴοεμπι ἀεπηϊιίαίμγ, «4: μδὶ [γασεμγα Γμεγίε [ωρεγίου, 

πΙμιί ἀεπιτιεί Ἱπίμς ροιε[ῖ: παπι [ ἵπ ἱπιεγίογί µαγιε ἰά 

Ρταε[ιάίμπα αἰεπμτῃ εἰ, οαμὶ ποπ ἵπ [μρεγίογίβ ΕΡΥίπΙο 

ίαφμε εἰ αὐ Ιπιεγίογὶ γαγίε ἀἰγίρεγε πια [μπι οροτίει εἰ 

αὖὐ επιεγιογὶ μιγΙππφµε οοπηρεἰἶεγε αίφμε ἴπ ργίβίπαπι [ε- 
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Εά, Οµαττ. ΧΠ. [259.1, Γά. Ρα. Ψ.: (607. 608.) 
διαρθρώσασδαι. κάρτβυ γάρ οἳ ἤ τε ὁἷς νοσεχαῖρα ανα-- 
πλάσσεταιι μάλιστα μὲν αὐθήμερος" ἢν δὲ μὴ, ὀλίγῳ ὕ- 

στερον, ἀλλὰ καταβλακεύουσιν οἱ ἐητροὶ καὶ ἁπαλωτέρως 
-” «/ Ἂ « Λ 

τὸ πρώτον ἅπτονται ἡἢ ὧς χρή. παραβάλλοντα γὰρ τοὺς 
. ” ωμά ς 

δακτύλους χρὴ ἔνθεν καὶ ἔνθεν κατὰ τὴν φύσιν τῆς ῥι- 
νὸς ὡς κατωτάτω κάιωθεν συναναγκάξειν, καὶ οὕτως 

΄ 3 -” . ” ” ’ 

µάλιστα ἀνορθοῦνταυ σὺν τῷ εσωθεν ὃιορθωσευ διορ- 

θοῦντα. ἔπειτα δὲ ἐς ταῦτα ἐητρὸς οὐδεὶς ἄλλος τοιοῦ-- 
{ ε] λα Ὁ 1 ον Δ σα ε ς ι) ” Π 

τός ἐσειν, εἰ ἐθέλου μελετᾷν καὶ τολµαᾶν, ως οἳ αὐτοῦ δα- 
ς κά Ν Π 

κτυλου οἱ Άλιχανοί" οὗτου γὰρ κατὰ φύσιν µάλιστά εἶσο. 
. -” ε ’ 

παραβάλλοντα γὰρ χρὴ τῶν δακτύλων ἑκάτερον παρὼ 

πᾶσαν τὴν ῥῖνα ἐρείδοντα ἠσύχως οὕτως ἔχειν, μάλιστα 
μὲν εἰ οἷόν τε εἴη ἀεὶ ἔστ ἂν κρατηδῇ, εἰ δὲ μὴ, ὡς 

υπλεῖστον χρόνον, ὡς εἴρηται' εἰ δὲ μὴ, 3} παῖδα ἡ γυναῖκά 

τινα. μαλθακὰς γὰρ τὰς χεῖρας δεῖ εἶναι οὕτως, ὡς ἂν 
Π 3 / « ο.) ./ Ν 3 9 ) ” δ. 

κάλλιστα ἐητρευθείη ἡ ῥἷς, Οιὲ µη ἐς τὸ σκολιον, αλλ ἐς 

τὸ κάτω ἱδρυμένη εἴή ἰσόῤῥοπος. ἐγὼ μὲν οὖν οὐδεμίαν 
που ῥῖνα εἶδον, ἥτις οὕτω κατεαγεῖσα (608) οὐχ οἵη τὲ 

ἀεπι Τε[ἐίεμετε οοπιπιοᾶ([[ίπιε επἰπι γε[εμῖεμ πα[ις 

Γτασίως, ργαεείρμε εοάεπι ἀίε φεἰ εετιε ῥαιμίίο ροῇ. δεά 

τογγεπῖ πιεᾶἰοἰ ει ῥτίπιο πιοἰἰέμς τεπι γρετιγαείαπὲ αμ απι 

πρι {ες μιτίπιφµε επἰπι ἀἰρίίος φμῖ πα[ο αεςοπιτποάεπ-- 

ἐμγ ἀειπίειεγε οροτὲει, ο μµαπίµτα [ιεγὶ ροιε[ῖ, π ἵπιμπι εξ 

ἐρ[ωπα αὖ ἵπ[εγίογί Ῥαγίε [ω[μτα οοπαρεἰίετε αἴφιε εποῖ- 

ἴατε, [πιμίφμε αὖ Ππιεγίοτὶ Ῥατίε ἀἰγίδετε: αἆ Φµαπι 

γεηι Πιείμς αἰῖμς ππεάϊἰεις Ἱπαρὶς Ἰώοπειο ε[ξ, [ῖ Ίιοπιο αἆ 

ά ἆατε ογεταπι υεἰίε αιἀεαίφιμε, Φµαπα ἴρ[ιμς αἱρτιῖ ἱπ-- 

ἀϊσες, ὶ επῖπι ππακίπιε [εοιπάμπα παϊµγαπα [μπι -4ᾱ- 

Ίπονετε αμίεπα µίγµπιφιµε ἀῑδίιμπι εοπυεπῖε μὲ τοι πα[ο 

ἱπ]αεγεαι, αἴθμε ἵνα Ομµίε[εεγε, μοιί[ιπιωπα ᾖι Πιεγὶ Ῥο[]εε 

α[[ιάμε, ἆοπεο βἰιϊπαγείμγ υεἰ οετιε Ῥἰωγίπιμι ἐεπιρις, 

μὲ ἀἰοίωπι εβ; αμ [ πο ἰρ[ε αεβΓοίαΗς, /Γαἰίεπι ᾗριιεγ 

νεὶ πιμ[ίετ αἰίφιια ἀἰρίεος ἀεπιειαίς ποἰ[ιδιω [Πο μίάετι 

πιαπίδι ορµς εἰ, μὲ οριῖπε πα[μς ομΓείµτ. εγω με 

ποπ γεάἁαιων [πις, [εά ἀεογ[ωπῃ [μεοίῖαπς ἵπι πεµίγατα 

ψατίεπι ἐπείίειω.  Εφμίάεπι πιω] μαι πα μη 
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διαρθρωθηναι αὐτίκα, πρὶν πωρωθῆναυ συναγκαζοµένη 

«ἐγένετο, εἴ τις ὀρθῶς ἐθέλου ἐητρεύειν. αλλ οἱ ἄθρωπου 

αἰσχροὶ μὲν εἶναυ πολλοῦ αποτιμώσε" µελετᾷν δὲ ἅμα μὲν 
οὐκ ἐπίστανται, ἅμα δὲ οὐ τολµέουσιν, ἢν μὴ ὀδυνῶνταυ 
ἢ θάνατον δεδοίκασε, καΐτου ὀλιγοχρόνιος ἡ πώρωσις τῆς 
ῥινός. ἐν }ὼρ δέκα ἠἡμέρησι κρατύνεται, ἢν μὴ ἐπισφα- 
κελίση. ὁκόσοισι δὲ τὸ ὀστέον ἐς τὸ πλάγιον κατάγνυταυ, 
ᾗ μὲν ἴησις αὕτη, τὴν δὲ διάρθρωσιν δηλονότι χρὴ ποιέε- 

σθαι οὐκ ἰσόῤῥοπον ἀμφοτέρωθεν, ἀλλὰ τότε ἐγκεκλιμέ- 
νον ὠθέειν ἐς τὴν φύσιν ἔκτοσθεν ἀναγκάξοντα καὶ ἐσματ-- 
τευόμενον ἐς τοὺς μυκτῆρας καὶ τὰ εἴσω ῥεύσαντα διορθοῦν 
ἀύκνως ἐστ ἂν κατορθώση, εὖ εἰδότα ὅτι ἣν μὴ αὐτίκα 

κατορθώσηταε, οὐχ οἷόν τε μὴ καὶ διεστράφθαν τὴν ῥῖνα. 

ὅταν δὲ ἀγάγης ἐς τὴν φύσιν, προβαλόντα χρὴ ἐς τὸ χω- 
ρίον τἢ τοὺς δακιύλους ἢ τὸν ἕνα δάπτυλον, ᾗ ἐξέσχεν, 

ἀναχωγέειν [3560] ἢ αὐτὸν ἢ ἄλλον τινα, ἔστ ἂν κρα- 

τυνθῇ τὸ τρῶμα. ἀτὼρ καὶ ἐς τὸν μυκτῆρα τὸν μικρὸν 
δάκτυλον ἀπωθέοντα ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε διορθοῦν χρὴ 

νἱάἰ τα [γασιμπα, αμὶ ΠΟΠΗ ρο[[ει ργοεῖπις οοπηροπῖ, [ 

Ργίμσφ ματι οα[[μ5 ΙΠποΓε[εετει εοπηρεἰἰεγείμγ, πποᾶο οιῖς 

γεοῖε πιεἀετὶ φεἰει. «ιφμὶ ἀε[ογπιιαίεπι ιοππῖπεν ππα- 

αἴππε οάεγμπί; εμταείοπεπι φετο ματεῖπι 1Φπογαπὲ, Ῥατ- 

εἶπα ποπ [ι[ίπεπε, πηῖι ἀοΐοτε Ῥτεπιαπειγ αμ πποΥἔετα 

Ρεγιίππε[εαμέ» ο μαήπφιαπα ἵπ πατίδις οαἰἰμς εἴιο ἱπεγε[οῖε, 

παπα ἀεοεπι ἀἰεθως [απε[οῖε, πι εοτγωπαραίµγ. (Ομίδις 

ος α ἰαίετε αὐτμπιρίεμγ, ομγαεῖο εαάεπι ε[: ἀῑἰγίβετε 

ΠΙΤΗΙΥΗΠΙ ΟΡΟΤΙΕῖ ΠΟΠ αεφιε αὖ µίγαφιε ρατίε, [εὰ εαπα 

αµαε ἰπε[ίπαι αἆ παμγαίεπι [μπι αἆμγβετε αὖ επιεγἰογὶ 

Ῥατίε οοπιρεἰἰεπάο; ὑπ παγίδµς ἴέεπι αἰίε «οποµίΓεγε φμοᾶ 

ἵι Ιπίεγίογεπι ρατίεπι εοπνεΓ{µπι εν αἰτίρειᾶο α[[ιάμε 

ἄμπα γε[ιμαεμγ οσα εο» πμ [οἰατπμς πιαΓώτα, πίι ργοεῖ- 

πμς ἀἰγίραιμγν ἀἰγίρὶ ρο[ίεα ποπ ρο[]ε, [εά γρετρετίῖ. 

«μο αἆ παϊµγαίεπι [εάεπι εοπιρµἰ[ο αἆ ειπα ἰοεμπαι αᾱ- 

ππονεᾶι [μπε ἀῑριεί νεὶ ης νεἰ ρίμτες, [ει ἱρ[ιις Ἰνο- 

ππϊείς, [εα αἰεεγίως, µε οµα εχοεᾶϊε τερεἰἰαίιωγ, ἆμπα [γα- 

οἵμγα [απε[εαῖ, [εἆ εἰ ππίπιμς ἀῑρίεις πι πα[μηι [μδίιαε 
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τὰ ἐκκριθέντα, ὅτι ὃ ἂν σλεγμονῆς ὑπογίνεται τούτοισο, 

χρὴ τῷ σταιτὶ χρέεσθαι’ τοῖσδυ μένει δακτύλοισε αν. 

έχειν χρὴ ὁμοίως καὶ τοῦ σταιτὸς ὀπικειμένου, ἣν δέ 
που κατὰ τὸν χόνδρον ἐς τὰ πλάγια καταγῇ, ανάγκη τὴν 

ὅρο ἄκρην μορλαρρήφ Άρα, χρὴ οὖν τοῖσι τοιούτοισι ἐς 

τὸν μύκτήβα ἄκρον διόρθωμά τι τῶν ἐφημᾶνωμ ἢ ὅ το 

τοιούτοισιν ἔοικεν ἐντιθέναι. πολλὰ ὃ᾽ ἄν τις εὗροι τὰ 

ἐπιτήδεια, ὅσα μµήῆτὲ ὀσμὴν ἴσχει μήτε ἄλλως πφοσήνέα 
ἐστίν. ἔγω δέ ποτε πνεύµηνος προβάτου ἀπότμημα ἐνέ- 
Όηκα τοῦτο γάρ πως παρέτυχεν' οἱ γὰρ σπόγγου ἐἔντι- 

Φέμενοι ὑγράσματα δέχονται. 

Σὐ μὴ δυνατὸν, φᾳησὶν, εἴῆ ἐντιθέναι τῇ ὀὺνὲ τοὺς δα- 

κτύλους, ὑπαλείπερῳ χθησδέον.- ὀνομάξει ὃ᾽ οὕτως, ὡς δη 

πρόσθεν ἐἶπον, ἅπαν ὅ τι ἂν ὑπαλείψειεν, ών, εἰσὶ 

μέλαν τε καὶ απωθημέμη καὶ τὰ διαπύρινα κατὰ τὸ πέρας 

αὐτῶν ἔχοντα ταῦτα πάντα κεφαλὰς περιφερεῖς. ὥσπερ δὲ 

: οοπ]οϊεπᾶιις ε[ξ, Φιμο εοπιροπαπµΓ φµαε ἀεεἰίπαπε. Ἰδὶ 

λἰς ἱπ[απππιατίο [μμετυεπῖαε, [ατίπα μεὶ εοπνεπῖε εν αφµα 

[μδαεία, ἀἱβίίουφιε [ιππίλίεγ ἆαγε, ε]ισπποςἱ εείατι ]ατίπα 

ἱπάμοία,. Τετ [ φιια οαγείαρο ε[, πα[µς α ἰαίετε 

«γετ[γπραμγ πεεε[]ε «[ξ επίγειπιὖη ρετυεγεὶ; Ίἴαφιμε οροἵ-- 

εεὶ αἆ επίγεπιµπα πα[ωπι αἰἰφιία εα Τς Φφιιαε ἀῑεία [ιτ 

αἀλμίδεγε, φιιοᾷ ἱρ[ μπα «οπιροπαξ, ψεὶ αἰἰφμιά ἐαίε ἀεπεῖι- 

1ΘΥε; πιμ[έα επἰπι Ιπυεηγὶ Ρο[}ωπε αεοοπαπποάαία, πε 

οἀογέτι ποη ππονεπι εἲ αἰἰοφιία Ἱποἰία [ωπι. Έβο ἵι- 

εεγάμτι [γι[έωταη γμι[πιοπὶς ομἰί οοµ]εοὶ, τὰ επίπι ο η 

πασέμς [μπας παπα [ [ροηπβίαε ἱπάαπιμγν ΙΜΠΠΟΥΕΠΑ «ΟΠΙ-- 

2ίδιΗΗ. 

ΘΙ πεφπεδΠί, που, ἀῑσΙΙ 1π ηαγες ἀομηί, αἁλῖ- 

Ῥεπάστα εβι τὰ π[βγαπιεηίαπη, ααοά παπο Ποαί 1 [αρεγ]οχ]- 

Ῥα8 εἰἶαιη ὑπάλειπτρον αρρε]]αι. Όιο νετδο ΙπίελΙριίασ 

ΟΠΙΠΘ 14 ϱἱπο αἆ ἀ]πεπάαπα αίππας, απα]ῖα [Γαπὲ [ρεοίαπι, 

Γ Πραί]ιας, Ἰάᾳα9 Ἱπ[γαπιοπίααι φιαοᾷ διαπύρινον ἀῑείίαι, 4παθ 

δν 
| 
| 
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ἐν τῷ καίεν τὴν µασχάλην ἐδεύμεθα Λεπτοτάτων ὑπαλεί- 
πτρων, οὕτω νῦν παχέων ἐστὶ χρεία, ὁπότε γε καὶ τοῖς ὃα- 

κτύλοις, ὅταν ἐγχωρῇ, χρώμεθα, κἂν ἐντὸς εἰς τοὺς μυκτῆ- 
Θας ὅσοιπερ ἂν αὐτῶν ἁρμόττωσε καὶ ὅσου διαπλάττωσυ 
τὸ κατεαγὸς μερὸς τῆς ῥινός. ὅπερ δὲ προσήκει χοῆσθαυ 

τῷ ὑπαλείπτρῳ σαφώς αὐτὸς ἐδίδαξεν, ἀνάγειν αὐτὸ κελεύ- 

εσας οὐ κατὰ τὸ πρόσθεν µέρος τῆς ῥινὸς, αλλὼ καθ ὃ 

μάλιστα καταπέπτωκεν εἰς τὴν κοιλότητα τὸ κατεαγὸς αὐ- 

τῆς. ἐκεῖνο γάρ ἐστι τὸ καὶ τῆς µοχλείας δεύµενον, ἵνα 

ὑψωθὲν εἰς τὴν κατὰ φύσιν ἀφίκηται χώραν' οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ 
ἄλλο τι τὸ διαπλάττειν ἐστὶν ὁτιοῦν µέρος ἔξω τοῦ τὴν οὐ- 

κείαν ἑκάστῳ τῶν μερών αὐτοῦ διδόναι χώραν. τὰ ὃ᾽ ἐφε- 

"Σῆς τῆσδε τῆς ῥήσεως ἄχρι πολλοῦ πάντ ἐστὶ σαφῆ. 

μὸ. 
"Έπειτα χρὴ Καρχηδονίου λοιπὸν πλάτος ὡς τοῦ μεγάλου 

δακτύλου τετμημιένον ἢ ὅκως ἂν ξυμφέρη, προσκολλῆσαυ 

ἐς τὸ ἔκτοσθεν πρὸς τὸν μυκιῆρα τὸν ἐγκεκλισμένον, κἄ- 

οπιπ]α ἀπ [άππππο οαρ]ἴα]πι. Παβρεπί τουπάαπα, Γεά αµεπι- 

αἀπιοάμπι 1π [αρετίοτίδις αἆ αἶαο ΙβΠΙοΠεπΙ ορυς Γα]ί ἴο- 

ημας, Πα πωης Ρ]επ]ογίραδ, οαπαπάοφαἶάεπα εἰ ἀῑσί[ον 

υῬί Ἠοεί ΑάΠΟΥεΠΙΙ5 εἰ 1Π Παγεδ οοΠ]ΙΟΙΠΙ16, «05 πεπιρε 

απ{ αρἰαπίασ εἰ αι {γαείαπι πα ρατίεπι οοπιροµαπί.. Οα 

ταίῖοηΏα απίεσι αἰῖ οοπγνεπῖαί Ίου ΙΠ[ΙΤΙΠΙΕΠΙΟ, 1ρ[ε αρετίαο 

εχρο/[ω{ Ίπιρεγαπε τί 1πάαίαχ 1Π οΒνΗπΙ, ΠΟΠ ἵπ ΙΠ{εγίο- 

γεια Ρρατίεπι πα[, [εά «Ἡα ρο/Ἡπιαπα {γαοία ρα ἵπ εἶιας 

οανπι ἀεείάΙί, Έα Παυπίάεπι ε[ απαε Ἱπρα]α εσεί, αἱ 

εκοϊίαία Ροίε 1 Γιαπι Γεάεπι τενετίῖ; Ἠηλ]] επῖπι αλά 

ε[ι οϱΟΙΠΡΟΠετε απαπιΗρεί Ῥατίεπ ομᾶπι υΠΦΠΙ(ΠαπΙ(Πθ 

εἶας ραγιοπίαπι 1π Γάμπα Ἰοομπῃ «οΠρε]]ετε, Όιαε [αβ]ι- 

οἰαπίας, Ῥες πιθρΏαπα Ῥατίοπα οΥΑΙΙΟΠΙ5 Ῥ]απα [απῖ, 

ΧΙΙΥ. 

:-4ἆ Ίιπεο εχ ρατιε επἰεγίοτί «οτι (αγειαρίπεη[ ἱποίάεπάα 

ἠαδεπα ε[ξ, φµαε υεὶ ρο][ίοεπι ἰαία [τε εἰ φιιαλέμπα ο01ἱ-- 

ο επῖε εἰ ενιγύι[εοµς πα[ο, φµα ἀεεἰίπαιμτ, αξβἰμεϊπαπάα ; 
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πειτα κατατεῖναυ τὸν ἑμᾶντα, ὕκως ἂν ξυμφέρη. μαλλον 

δὲ ὀλίγου τείνειν χρὴ, ὥστε ὀρθὴν καὶ ἀπαρτῆ τὴν ῥῖνα 
εἶναι" ἔπειτα, μακρὸς γὰρ ἔστω ὁ ἐμῶς, κάτωθεν τοῦ ὠτὸς 
ἀγαγόντα αὐτὸν ἀναγαγεῖν περὶ τὴν κεφαλήν. καὶ ἔξεστυ 
μὲν κατὰ τὸ µέτωπον προσκολλῆσαι τὴν «τελευτὴν τοῦ 
ἐμᾶντος, ἔξεστι δὲ µακρόιερον ἄγειν, ἔπειτα περιελίσ- 
σύυντα περὶ τὴν κεφαλὴν καταδεῖν. τοῦτο ἅμα μὲν ὃι- 
καίην τὴν διόρθωσιν ἔχει, ἅμα δὲ εὐταμίευτον καὶ μᾶλ- 
λον, ἣν ἐθέλῃη, καὶ ἧσσον τὴν ἀντιῤῥοπὴν ποιῆσαι τῆς ῥε- 

νός" καὶ γὰρ ὁκόσοισι ἐς τὸ πλάγιον ἡᾗ ῥὶς κατάγνυταε, 
τὰ μὲν ἄλλα ἐητρεύειν χρὴ, ὡς προείρηται προσδέεταυ 
δὲ τοῖσι πλείστοισι καὶ τοῦ ἐμᾶντος πρὸς ἄκρην τὴν ῥῖνα 

προσκολλῆσαι τῆς αντιρῥοπίης εἵνεκα. ὅσοισι δὲ σὺν τῇ 

κατήδευ καὶ ἕλκεα προσγίνεται, οὐδὲν δε ταράσσεσθαι 

διὼ τοῦτο, αλλ ἐπὶ μὲν τὼ ἕλκεα ἐπιτιθέναι πισσηρὴν 

ἢ) τῶν ἐναίμων τι, ἑὐαλθέα γὼρ τὰ τοιαῦια" ὁμοίως κἂν 
ὀστέα μέλλη ἀπιέναι, τήν τὲ διόρθωσιν τὴν πρώτην ἀόκνως 
χρὴ ποιέεσθαι μηδὲν ἐπιλείποντα καὶ τὰς διορθώσιας 

Ροβ παεο ἰπειάεπᾶα ε[ οφμαπέμπι εχρεᾶἰε, ραμίο αμίετα 
πιαρῖς φμαπι μὲ πα[ις ἀἰτίβαίμγ ἰπιεπάί ἀεδει; τμπι [μῦ 

αµγε, ἴοπβα επἰπι ε[]ε µαδεπα ἀεδει, [ωτ[μπα εἶγεα εα- 

Ῥμε αἀάιοεπᾶα. /ἶοει αμίεπα [γοπεί επέγεπιατι αρεἱμεῖ-- 

παγε, ἰἱεει εἰ μἰιετῖμς Γετγε εἰ εἶτοα εαρμι φοἰμίαπα υἱη-- 

εἶγε: Ίαεο [φμίάειι ]ω[ίε παπι  ἀἰγίρίε εἰ πιεπάι εε 

γεπαϊειϊ ῄροιε[ὲ, αἴφιμε μδὶ νυεἰίε, πα[ωπι ἵπι οοπϊγαγίαπα 

Ῥαγίεπι ασ ]αοεῖ Ἱπαρις αμὲ ππῖπης γερεἰίετε. Ίναπι εἲ 

σιῖδις α ἴαιεγε πα[ως αὐτμπιρίεμγ ἵπ εειεγὶς εαάεπα οµ- 

ταεῖο εοπυεπὶε φµαε Ῥγορο[ία ε[ἓ; Ῥίεγίσφιε αιίεπι ορις 

ε[ πα[ο επέγεππατα Παύεπαπι αρρβἰμείπατε, Ἡὲ πι εοπέΓα-- 

Τίαπη ρατίεπι τερε[ἰαιµγ αἴφιε ἰποἰίπει.  Ομοά[ [γαείμταε 

μἶομς αεοεᾶῖε, ηὶ [οἰίοίίατε πος ἀεύει; /εά πει Τε 

ε[ὲ εεγαιο φιοᾷ ρίεεπι Ιιαθεαῖ νεἰ αἰίφμο επ ἓῖς πιεάἰσα- 

ππεηεὶς φµαὲ γργοιῖπις εγμεπες νμἰπεγίδις Τπ]ἱοΗΥ 5 

Ἰπεο [εγμῖᾶεπα Γαείζε ειἰγα Εἴθιεπαι αὀππιεέ1ή. «εφιμε εἰίατα 

μδὶ ο[]α γεοε[]κτα [πὲ, ρτίπιο ἀἰγίβεγε α[[άμε οοπυεπῖε, 

πιαἑία τε ργαειεγππί[]α ει πι ρο[ίεγμπι ἀῑριείς «εσπερεἰίεγεν 

ὖὐΩὐΩὐ.--- 
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τοῖσι δακτύλοισιν ἓν [ 361 ] τῷ ἔπειτα χρύνῳ, χαλαρω- 
τέροισυ μὲν γὰρ χθωμενον, χεόµενον δέ. εὐπλαστότατον 

γάρ τυ παντὸς τοῦ σώματος ἡ ῥίς ἐστι. τῶν δὲ ἐμάν- 
των τῇ κολλήσει καὶ τῇ ἀντιῤῥοπίῃ πανιάπασιν οὐδὲν 
κωλύει χρῆσθαι, οὔτ τν ἑλκώση οὔτ ν ἐπιφλεγμήνη, 
ἀλύπητου γάρ εἰσο. 

4ιὰ τὴν ἀπαρτῆ φωνὴν σηµαίνεται ἅπασα 3 διὰ τῶν 

προσκολλημάτων ἀντίτασίς τε καὶ οἷον εὔθυσις τῆς διέστραμ- 
µένης ῥινόο. ὃ δὲ νῦν κελεύει ποιεῖν, ασθενὲς ἐφάνη µοὸ 

πειρωμένῳ" εἰ μὲν γὰρ ἰσχυρότερόν τὲ εἴη ὃ ἀποκολλᾶταν 
καὶ ἀφίσταταυ μετρίως τείνοντος, ουδὲν ἀξιόλογον περαίνεταε, 

με, 
(609) ᾿ν δὲ οὖς κατεαγῇ, ἐπιδέσιες πᾶσαι πολέμιαι' οὐ 

γὰρ οὕτω τις γαλαρὺν περιβάλλοι' ν δὲ μᾶλλον πιέδη, 
πλέον κακὸν ἐργάσεται, ἐπεὶ καὶ ὑγιὲς οὓς ἐπιδέσει πιὲ- 
χ9ὲν, ὀδυνηρὸν καὶ σφυγματώδες καὶ πυρετῶδες γίνεταε. 

ἰασίως [ωρεγάαεὶς ἔαπιεῃ. Ίνα[ως επἰπι επ οπιπῖδιµς εοτ-- 

Ροτίς ρατιῖδις [αοιίίπιε οοπιροπϊέμτ. «άϊφμὶ λαδεπα αρ- 

Εἰμείπαία εἰ Ἱππριί[μ ἵπ οοπϊτατίἰαπι Ραγίεπα αἴφμε πα{μς 

ἀεεἰίπαξμγν πι ιμεὶ οπιπίπο ῥγομίδει, πεφιε [ μοι 

{ερ πεφμε ᾖ[ ὑπ[απαππαιίο, Ἱπποσεπίετ επῖπι ἐ]μοπποᾶί 

ΡΤαε[ιάία ααΠιδεπτιιγ. 

«4ρρειάαιιγ ἀῑκΙί απαρτῆ, απο Υειρο Πρπ]ΠοανΙξ πΠῖ- 

νεγίαπι ταίίοπεπι εκἰεπάεπάϊ εἲ αμα ἀϊτίσεπάϊ, Ἠπα[απι 

Ρετνεγ(απι Ῥεε εα Ύµαε αρρ]αἰιπαπίατ. ΌὨιοά απίεπι πυμπο 

Ῥταεοῖρίέ, εχρετ]πιεηίο Ιπιρεοί]]απα οοπιρεσί; Ὠαπι [ Ἠα- 

Ῥεπα νεμεπιεπίτας Ππίεπάαίατ, βἰαῖεα ἁἰ[οαΙίασ τε[ο]γΙζας- 

απε; { πιοᾷίοε, πἶ]1] Γετε ρτοΠοΙίαγ, 

ΧΙΥ. 
1η [Γαεεμτα αιγὶς φμµοαᾶ[ίδει υἱπομίιπα ἐπιπαίεμπα εξ. Ίεφιμε 

επἰπα ἴία ἰακμτῃ οἰγομπιάαδίεμγ, αμοᾶ [ι ππαρὶς αἀ[γιπ-- 

δαίωγ ρἰωτίπαμπα ε[ῇοίει, φμαπάοφμίάεπα Ιπίεστα αμγὶς [μῦ 

οὐπομίο αἀβγίοια ἀοίεῖ, ρηἱ[μ υεχαἰµγ αἴφμε ἴπ[]απππιαιῖοπεν 

σλΙΕΝύ5 ΤτΟΜ. ΧΥΙΠι Η µ 
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{ῆς συνεχείας ἡ λύσις ἕλκος μὲν ἓν σαρκώδει µορίῳ, 

κάταγμα δὲ ἐν ὁστῷ καλεῖται. τὸ δὲ ἐν χόνδρῳ γειόμενον 
οὐκ ἔχον ἰδίαν πρὀσηγορίαν καταχρησόµενος ὁ ᾿/πποκράτης 

τοῦ κατάγµατος ὀνόματι προσηγόρευσεν. 

, μιστ. 

«3 4τὰρ καὶ τὼ ἐπιπλάσματα κάκιστα μὲν κὰ βαρύτατα ἐπί- 
παν, ἀτὰρ καὶ τὰ πλεῖστα φλαῦρα καὶ ἀποοτατικα καὶ 

μιύξαν τὲ ὑποποιέει πλείω, κᾶπειια ἐκπυήσιας ασηρὰς, 

τούτων δὲ οὓς ἥκιστα κατἐαγὲν προσδέξεταιω 

Οἷς ἀπεδείξαμεν ἐν τῇ τῆς Θεραπευτικῆς μεθόδου 

πραγµατείᾳ τὰ κατὰ µέρος ὁμολογεῖαι πάντα. καὶ γὰρ 

καὶ νῦν ἐπὶ τῶν ἐπιπλασμάτων βλάπτεσθαί φησι τὸ οὓς ὁ 

“Ιπποκράτης, ὥσπερ καὶ φαίνειαι διὰ τῆς ἐμπειρίας' ἵκα- 

νὠώς γὰρ βούλεται ξηραίνεσθαι ὁὴ, ὅει ξηρότατὀν ἐσιι τὴν 

φσιν ἔχον. ἄρ᾽ οὖν κἀκ δέρματος συγκείµὲνον. ἐδείχθη 

ὈΡί οοπ πα [οἰνιίαχ, Όναεσς ἵπ. οαγπε ἕλκος αρ- 

Ῥελαίατ, ἵπ ο[[ε κάταγμα; ἵπ «ογΜἱαρίηϐ  ἹοἨ μαρεῖ ρτο- 

Ργῖαπι νοσβρυ]απης [εὰ οαπι {γαείυγαπα Ηἱρροογαίος αθυ/[ας 

κατάγµατος ποπιίμα ππουραν]!, 

ΧΙΥΙ. 

δεᾶ εἰ οαἱαρία[πιαια οµαο ππααϊππὶ οπεγὶς [μπε ρεπίεις 

αἰεπα [ιπὲ, γἰεγαφιε εἰαπι ποπία ᾗιπε αἴφιμε αὖὐ[οε[]ιτι 

οοποιίαπὲ οἳ ποσο ρἰμγίπιου [αρμριγαιίοπεπιφμε ἴπ]ε[ίαπι 

γεάᾶιπε, φιμῖθι ππϊπίππε ορις ε[ αμγὶ εοπιπὐιμίας. 

Οπιπῖα Ποἱ]]αἰπα 19 οοη[επίαπεα Γαπί ο 1αθ ο[ιεπάΓπηιαθ 

η Ἠμνο ἆε γαίίοηε οιιγαΠάΙ, ἨΗΙΩΙ1Ε Πρροσχαίον εἰταπι 

Ἠμηο ]αεάί αυτεπι α[Πετί οαἰαρ]α[πιαίε αιιοὰ ακρεγ]πιοηίο 

οομ/{ρίο]ίαγ, ΑΡαμάε επῖπη [Ποσαγ1 6ΔΠΙ νο]! αι ηα- 

ἵωγα Ποοἱ[Ππια Πἱ, ο ᾳιοᾷ οκ οιπἰο οοη[αί οἱ οαγ]αρίμο. 

ἷὐὓὐ μμ μἘἘἘἘἛ.ἘἘἛἛ.ἘἛἘἛἘἛἛἛ.|ὓἘἛ|Ἓ|ὓἛὓἣὐὓὐὓὐὓὐἣ)ἣ)ὺ)ἣὐὺὐμµ|ιμµμιμµμµμ.μ.μ..κ..“«Ἵ,ικ 
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δὲ ἕκαστον μµόριον εἰς ὕσον ἂν Ἑηρότερον εἰς εοσοῦτο τῆς 
Ἑηραντικωτέρας αγωγῆς δεόµενον, 

| κ 4 
”4γχιστα μὲν, εἴπερ χρὴ, τὸ γλίσχρον ἄλητον, χο) δὲ μηδὲ 

τοῦ βάρος ἔχειν, ψαίειν δὲ ὡς ἥκισια ξυμφέρει. ἀγαθὸν 
[262] γὰρ ἐνίοτε φάρμακον καὶ τὸ μὴ φέρειν φάρμακον 
καὶ πρὸς οὖς καὶ πρὸς ἄλλα πολλα. χρὴ δὲ καὶ τὴν ἔπι- 
κοίµασιν φυλάττεσθαι, τὸ δὲ σῶμα ἰσχναίνειν καὶ μιᾶλ- 

λον ᾧ ἂν κἰνδυνος ἔῃ ἔμπυον τὸ οἷς γενέσθαι. ἄμξινον 
δὲ καὶ μαλθαάξαι τὴν ποιλίην. 

ει] ’ ] 3 .) - α ον 1 ΄ ΄ 

}γυτατω, φΗσῖν, ἐστὶ τοῦ μὴ ῥλαπτειν ἐπιπλαττόμενον 
Ν ’ ” ” . - ο ” - ” 

το γλίσχρον αλευρον. εστι γὰρ δῆλον ὅτι τοῦτο τῶν ἄλλων 

ξηραντικώτερον. εἴρηται δὲ ὀλίγῳ ἔμπροσθεν ἡμῖν, ὑποῖον 

“λέγει τὸ }λίσχρον ἄλητον, ἠνίκα τὸν περὶ τῆς καταπλατ- 

τοµένης ῥινὸς ἐποιεῖτο λόγον. ἁμοιότατον δὲ τούτῳ ποιοῦσο 
κατάπλασµα τῇ πείρᾳ διδαχθέντε οἳ κατὰ παλαίστραν 

ΟΠεπ/[ηπι απίεπι εβ Ἠπαπι(ΠΒΠΙαἩε ρατίεπι, αἰισίθηιΒ Πο- 

οἱογ εβ, εαίεπις Ποοϊοτεπα ΟΓαΙΙΟΠΘΠΙ ΥΕΠΠΙΓΕΤΘ, 

ΧΙΙ. 

Εγοπϊῖπια φμίάεπα ε[, πιοᾶο ομὶα [μρεγιπμοπὶ εοπυεπῖαϊ, 
]ατίπα βἰωύπο[α. Ίαεο αμίεπα πεοε[]αγίο βτανὶς πε [, 

ας πα πῖπιμπι εοπεϊπρῖες ἰπιεγάμπι επῖπι ορείπια πιεαϊἰεῖια 

ε[ὲ, ππεάἰείπαπι ΠΟΠ ᾗαεεγε ει αἆ αµγεπι εἰ αἆ αἰῖα ππμ]ία. 

(ανετε ἵπ[μμεγ Ἱοηπιο ἀεῦει πε ἴπ εαπι ῥαγίεπι ἀογπίΐαξ, 

Ἐπιεπμαγε αμίεπι εοτρις επρεᾶίε 1 γοιί[πεμπι φιῖ 

αμγῖς [μρριγαιίοπε ρετἰεἰαειγ εἰ αἴυμπα πποἰἰίγε. 

Ργοχκίπιμπῃ, Ἰπαυῖε, ε[ε αἱ αιιοά ποη οὔῦεβ οα[αρ]α[αια 

εκ [ατίπα ϱἱαΠποία, (Οοπ[ίαί επῖπι Ίος ιπασίς Ποσατό αᾶΠι 

ια: ἀῑκίπια απίοπι ραι]ο απίε, αὈί ἆᾳ Π]]πεπάο Ἰα[ο 

ἰγαείανίῖ, ϱπα]επι αρρε]]εί {αγίπαπι ϱ]αποίαπι, Ἠαῖο Ππαῖ]-- 

πια. οαἴαρ]α[σια οοπβεϊαπῖ εκρετ]πιεμίο εἀοείῖ, απῖ ἵπ 

ΠΠ 3 
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Ῥά. Οµατι, ΧΙ. [205.1 ο ἳ ἘΕὰ, Ῥαρ. . 609.) 
ἔχοντες ἐκ τοῦ χόνδρου, βρέχοντες αὐτὸν ὄξει µέχρι δεοιδέ- 

σει καὶ οὕτως λεαἰνοντὲς. 

ή 

μη. 
Ἀ ] 3 3 ”, ορ Φέι . 

Ην δὲ καὶ εὐήμετος εη, ἐμέειν απὀ σύρµεσμου. 

Συρμεσμοὺς δὲ ἐκάλουν οἱ παλαιοὶ τὰς µετρίας κενω- 

σεις εἴτε διὰ τῆς ἔδρας εἴτε καὶ δε ἐμέτων γίγνοιντο. τοιού-- 

των τινὰ κελεύει καὶ νῦν ποιεῖσθαι. πολλαὶ ὃ᾽ ὕλαι τοῦτο 

περιἐργάξονται" καὶ γὰρ μέλι πλέον ληΦΘὲν αὐτὸ καὶ μελέ- 

κρατον ἀκρατέστερον καὶ πτισάνης χυλὸς ἐξ ὕδατος ἑψημέ- 

νος µόνον καὶ αὐτὸς καθ ἑαυτὸν καὶ μετὰ μέλιτος. καὶ 

τούτων μᾶλλον ὃ ἀπὸ ῥαφανίδων ἔμετος καὶ ὁ ἀπὸ ναρκίσ- 

σου βολβοῦ. µείξων δὴ τούτων, οὐ μὴν Ἠδη γλίσχρος, ὅταν 

εἰς ῥαφανῖδας ἐλλεβόρου λευκοῦ κάρφη πήξαντες ἐν τῇ 

ὑστεραίᾳ τὰς ῥαφανῖδας δώμεν φαγεῖν, εἴτε µόνας εἴτε καὶ 

δι ὀξυμέλιτος. 

Ρα]αε[τα νετ[απίαχ ες {αγγτο Ἱπ αοείο πιαάε[αοίο, ἆππι πηᾶ- 

οεγείασ, αΐᾳαε τα ἴεπιρεγαίο. 

ΧΙΝΠΙ. 

δεᾶ [ὶ Ἱοπιο [αοῖῖε υοππαὲ, νΟΊΠΕΤΕ ἀεδεί, μὲ πποᾶίεε εακ- 

λαμγίαεμγ. 

γείοτες αρρε]]αβαπί συρμεσμοὺς «απ πιοβῖεε Ἠοπιο 

εχλαυσίαίας, [ει νομηία [ει ἀε]εοίίοπε, ἴαιε ααῖά παπο 

Ποιί Ἰαρεί εοἀεπι νοσβρυ]ο μ[α. Μαι]ία αιίεπα [απ ππθ- 

ἀϊοαπιεπία ᾳιᾶς Ίου ρταε[ίαηῖ, παπα εἰ πιε] οορ]ο[ε α[απι- 

ρίαπι εἰ πια]{α πηῖπας ἁἱ]αία νεὶ ογεπιος Ρἰϊ[απαο εκ 8ηαα 

ἀεοοσίιθ, Γει Ρος [ο [ει οι πηε]]ε; πιααῖ αἆμιο νοπηῖ- 

{ατα οἰίαί ταᾶίει]α δἳ Ῥια]δαςφ πατοῖ[Π. ἨΗὶψ ε[βοαοίοτ εἴ, 

ποπόπι ἴ8ΠΙΕΠ Υα]επθ χαάϊοι]α, ἵπ απα Γαγου]ος χαάίουπα 

νεταἰχὶ α]ρίὶ ἀε[μκετῖς, ἀαΐα Ροβείἁίε Άγε ρετ [9 ἤτε εκ 

οχγπιε]]α. 
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.ά. Οµ8χ:. Χ]Π. [ 365.] ἳ Εὰ. Βοαΐ, Ύ. (600.) 
: μὺ. 

"Εν δὲ ἐς πύησιν ἐλθῃ, ταχέως μὲν οὐ χρὴ στομοῦν " πολ- 

" λὰ γὰρ καὶ τῶν δοκεόντων ἐκπνέεσθαι, «ἀναπίνέταί ποτέ, 

υκὴν µηδέπω τις καταπλάσῃ. 

η Ἡ ” 
Φυλάσσεταν τὸ οὖς ἅτε μὴν διὰ τὸν ὑποκείμενον τῷ 

δέρµατι χόὀνδρον" ἂν γὰρ μὴ ταχέως τμηθἐν συναχθῇ τε 
ι ε9 ο η { 2 ” Δ , 3 . 

Μαὶ κολληθῇ, κἰνδυνὸς ἐστι λυπανῦηναν τὸν χονδρον. ἄνα- 

πείνεται δὲ, τουτέστιν ἐκδαπανᾶταυ καὶ διαφορεῖτα!, τὸ συν- 
’ ελ ” ΄ ἃ ν δα, 3 ρ 

ισταμενον αὐτοῦι πυον ἑνίοτὲ δια τῶν ἑξωῦεν ἐπιτεθεμὲ- 

γων ἁπλῶν καὶ κούφων φαρμάκων», ὅσα Σηραίνειν ἀθήκτως 

πέφυκεν, οἷόν ἐστι καὶ ἡᾗ τοῦ ποχλίου μύξα μετὼ λιβανω- 
- Λ 3 ή ’ / »ρ 3 -ᾳα 

τοῦ καὶ εἰ δέοι ξηραίνεσδαι σφοδρὀτερο», του μετ αλόης 
Ν , 3 ” 5 

3 μετα σμύρνης 2 µετ ἀμφοῖν. οὕτως δὲ καὶ μέλι Ματα- 
χριόµενον ἄττικὸν ἐπιπασσόμενον λεῖον τῶν εἰρημένων ἕκα- 

ὅτον ἔηραντικὸν ἐστι τὸ φάρμακον. ἄδηκτον δὲ λέγω τὸν 
τὲ λιβανωτὸν καὶ τὴν ἀλόην καὶ τὴν σμύρναν. 

ΧΠΗΙΧ. 

Φδεᾶ [ αἆ [μρρμταιίοπεπι υεπίαι, πον ε[ξ οεἰεγίε" αρε- 
Ὅ πἰεπᾶα: πιμ]έω επίπα εν τ οµαε νἰάεπειγ [µρρυγαγε ἵπ- 

εεγάμπα αὖ[οτδεπίω, ειἰαππ[ι πμ]]μπα εαἰαρία[ππα ἱπάμοαέμτο 

ζανεπάαπα ε[ξ πε αιτῖς Ιποϊᾷθίωτ οἨ οατ]ασίπεπι οτι 

ΣΓαβ]εοίαπα, παπι πΙα πΌῖ ἀπεῖ[α ει οομ[ο]ἀείας εἳ σἶα- 
Ὠπείαης, Ρετίου]απι εΠ πε οὐΓ1]ασο οδεία τεάἁαίατγ. «ὐ- 

Γοτδετῖ, φποά ἀναπίνεσθαι ἀῑκῖῖ, Ίιοο ε[ὶ ἆῑ[ειεὶ αο ἀῑῑρεγὶ, 

Ῥι5 1δὶ οοἰεοίμπι ἨΠΟΠΏΙΠΩάΛΠΙ Ῥει εὰ ϱμπθ ΓΠρετίπρο- 

ημηίαχ Ππιρ]οῖα πιεᾷϊσαπιεπία αο Ἰενία, [πε πποτία Πο- 

οαμάϊ γἶπι Ἠαρεηία, οα]αδπιοῦί εἴὲ πιπευμς «οε,]ελε αᾱ- 

Ἰεοῖο ΊἨατε; αο Π να]επί]αβ Ποσατο ορα5 Εἲ γε] α]οξ τε] 

ΠΗΥΤΙΗΕ γε] ιἰτῖσηπε, Ἐοάεπι πιοἆο [εοάτο Ροϊείὲ ππε] 

Αἰἰῑομπι Ἰπππςίαπι Ἰη[ρετίο ϱφιονῖ εκ ΡΤοΡοΠΙ19 τηεᾷ1σᾶ-- 

πιεηἰῖ5 Ῥοπο οοηχ]ίο,. Ύοεςο απίεπι [πο πηοτία 11μς, αἲοῦπ 

εἰ ΠΙΥΓΕαΗΙ. 
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Εά. Οπατι. ΧΠ. [201.] ͵ Εὰ. Ῥα[, Ῥ. (009.) 
ν. 

[965] ”ῖν δὲ ἀναγκασθῇ στομώσαι, τάχισται μὲν ὑγιὴς 
ον ἦν τις πέρην πα ΜΝ, εἰδέναι μέντοι χρὴ σα- 
φώς ὅτι κυλλὀν ἐστι τὸ οὓς καὶ μεῖον τοῦ ἑιέρου, ἢν 

/ - 

πέρην διακαυθῇ. 

Αυλλὸν μὲν καὶ μικρόιερον ἐξ ὠνάγκης γίγνεται δια- 
φθαρέντος ἐν τῇ καύσει µέρους οὐκ ὀλίγου, τοῦ τε χόνδρου 
καὶ τοῦ περιέχυντος αὐτὸν δέρματος ἐχεσθαι. ἐπὶ δὲ τοῦτο 
συμβουλεύει ποτὲ ὀεδιως τὸ δύσαλθες τοῦ χόνδρου. γυµνω- 
θΦεὶᾳ γὰρ συνουλοῖ καὶ µάλισια βραχείαις τισὶν ἡμέραις χρο- 
νίσεις, μετὰ τὸ τμηθῆναυ μὴ συνελθόντος καὶ κολληθέντος 
τοῦ ὀὁέρματος εὐθέως. 

"ν δὲ μὴ πέρην καίηται, τάµνειν χρὴ τὸ µετέωρον 
πάνυ σμικρὴν τοµήν. 

µ 

“4ἱ [ ὑποίάεγε εοαείµς [, εεἰεγγίπιὸ /απε[οίε, [ οαπάεις 
Γεγγαππεπέιι αὖ ια Ῥατίε αα αἰιεγαπῃ ἀεπιιείαιμγ. ο οἶγε 
αμίεΠῃ ΟΕΥΙΜΙΙ [ἰοεί αἰγεΠι ομγίαπι γειάἰ εἰ παλια 

πιαδὶς Φµαπι αἴιεγα [ες [ εαπάεπο [ετγαπιεπίμπι ἔγα- 
Γείαιμγ. 

Οωτία πεσε[ατίο Πί εἰ Ἰηαησα, ΦΙΗΝΩ ποηΏ εχίρυα Ρα18. 
εἳ οαγιϊ]αριηϊο εἴ ομ19 Πρίαπ εοπιργειοηάσηί] μῇίομε αἲ-- 
[ασπαίωγ.  Δά αιοά ρταθβά(μαι πιοπεί αἱ οουΓαρίαπιιιθ Ἡοή-- 
ηπΠᾳ παπα νεγίίαθ Πε οαΓί]ασο ἄθρτο [απε[οαί; Ἠππιαμα 
υ81 ημάαίαχ, οἴσαίγίοθαι ΠΟΠ τεο]ρ!!, Ρταε[εγίῖπι Π τες αἱῖ- 
αποί ἀἱε ῥγοιταμαίας, πεις οι α Γεοιίοπ Ρχοβίπιιθ 
οοεαῖ εἰ ρ]υοία, 

Ἱ-----ϱὪϱὪ-- 

/ 1]. , 
Φεᾶ [ῖ οαπάεπῖ ΓΕΥΓΑΊΠΕΠΙΟ ΟΠ (Γα]ἰείαίμγ, ἱμείάεγε εοιι-- 
επ; φαοᾷ Ἱπαρίο εποεᾶϊε, [εοίοπε ποπ αὀπιοᾶιμτα επίσ μα. 
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Κά. Οµαςι, ΧΗΠ. Γ8ρρ.] Εά. Ρα. Υ. (000. 610.) 
“Ἠνεκά τοῦ μηδὲν ἐμμεῖταυ τοῦ πίου καὶ βλάπτειν τὸν 

χόνδρυν αξιώλογον κέλεύτὁ ποιεῖσθαι τὴν ιθμήν. 

γῇ.. 
η , λ 4 3 ” ε , ας ” 

ἄια παχυτέρου μὴν καὶ τὸ πῦον εὑρίσκεταο ἢ ὡς ἄν τες 

δοκέοι. 

- π κ [ ω , Π 

Λαιὰ τὴν διάγνωσιν τοῦ περιξχοµέγου γίγνεεαο πύου 
3 ’ - 3 . 

τις ἅπατη τοῖς ανατεινομένοις, ὡς δοκέειν ἤδη πολύ τὲ εἷ- 

ναι αὐτὸ καὶ λεπιῦιαι τὸ δέρµα. κατὰ δὲ τίνα τρὀπον 
ε] η ’ ] ΄ 3 - - εἰ. » ε] 

εἰς τὴν ποιαύτην αἁπατην αφικνοῦνται διὰ τῶν ἑξῆς αὐιὺς 
ς 

ὁ {πποκράτης δηλώσει. 

ΝΥ.. 
τος ὃ᾽ ἐν κεφαλαίῳ εὐπεῖν καὶ πάντα τἆλλα τα μυξώδεα καὶ 

μυξοποιᾶ, άτξ γλί- (61 0) σγοα ἐόντα ὑποθιγγανόμενα, διο-- 

λιοθαΐνὲει ταχέως ὑπὸ τοὺς δακτύλους ἔνθα καὶ ἔνθα. διὰ 

ποῦιο διὰ παχυτέρου εὑρίσκουσι τὼ τοιαῦια οἱ ἐηεροὶ ἡ 
« ” 

ως οίονται. 

Νε «ιά ΓΠαρετβί ρανῖς 41ο σαγί]]ασο ]αεαίασ 1ο] 

ποι Ρα] ]αῦ ]αρεῖ. 

Ιμ]. 

Θμαπάοφμίάεπα Ρις μἰεγίμς ἱπυεπίέμγ Φµαπι οἱ ενῖ[ἐίνπει. 

Πεοϊριαπίας οί [εσαπί Ἱπ οορπο[οεπάο ῥρατο αιοά 

ΓαῬ]εοίαπα ε[ι, Πα αἱ εχκιβμηιεπῖ 14 1 Γαπππο οοπϊπεγὶ εἲ 

επίεπι εχἰεηιαίαπι ε[ζε, Όιο Ραοίο αμίεπι ἵπ Ἠππο εΓΤΟ- 

τοπ Ιποϊάπηί, 1ρ[ε Ηἱρροοταίες Ργοκίπο ἀθιποπ[ταβίί, 

ΠΠ. 

7ετμπι μὲ Γμήπήη α ΕἴηΑ ἀἰσαπι οείεγα Φφμ0φµε ΟπΙΠπία Φἱἱαε 

πημεο[α [μπι εἰ ππμεος ργοάιμοιπὲ µεροίε ϱἱιίπο[α μδὶ 

(απβαπιμγ εἶο πι Άαπο νε] ἀἰίαπα ραγίεπι ἀἱδιες εἰαθιωι- 

5 πο πα αἰιίογα αέεοςο Πιεαἰοι ΓερεγίμπΙμν Φια1ι 

επι [ἐιπιεπί, 
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Κά. Οµατι, ΧΠ. [96δ. 3864. ] Εὰ. ΡΒα[, Ύ. (610.) 

Λατὼ τὰς διαγνώσεις τῶν ἐκπυϊσκομένων μερῶν ἐπα- 
νήκει συμµέτρως πρὸς τὴν ἀφὴν τὸ πάσχον σώμα, διαιρὲ- 
Φὲν εὑρίσκεταυ πῦον ἔχον. ἐπειδὰν οὖν εὕρωσιν οἳ ἰατροὶ 
τὴν αὐτὴν ποσύτητα τῆς εἴδξεως ἐπὶ παντὸς ἄλλου µέρους 
ὁμοίωρ ἐκπεπυηκέναυ νοµίζοντες τοῖς ἔμπροσθεν ἑωραμένοις, 
ἐπὶ τὸ τέµμνειν ἀφικόμενου διαμαρτάνουσιν ἐνίοτε διττὴν 

ἁμαρτίαν, ὡς τὸ μηδ᾽ ὅλως εὑρεν πῦον ἐπὶ τούτων διὰ 

τοῦ παχύτερα πολλῷ [361] παρὰ τὴν προσδοκίαν εἶναι 
τοιαῦτα" ἔοικὲε γαρ πολλάκις ἰατρῷ ὑγρὸν ἔχοντα ἐν αὐτοῖς 
μυξώδες, ὡς οὕτω διαπυήσαντα. καὶ )έγνεται τοῦτο διότι τὰ 

τοιαῦτα τών ὑγρῶν, ὡς αὐτὸς εἶπεν, ὀλισθαίνει ταχέως ἐν 
τῷ ψαύειν αὐτῶν εἴωθε συνἰστασθαι περί τὲ χόνδρους καὶ 
τένοντας καὶ γεῦρα καὶ συνδέσμους, ὡς αὐτὸς ἐφεξῆς λέγευ. 

κ.- 

νδ. ι) 

᾿Επεὶ καὶ τῶν γαγγλιωδέων ἔνια ὅσα ἂν πλαδαρὸ ἔή καὶ 
μυξώδεα σάρκα ἔχη, πολλοὶ στομοῦσιν οἰόμενου ῥεῦμα 
ᾳ 3 - ΄ « ., / ” ω 

ἀνευρήσειν ἐς τὼ τοιαῦτα. μὲν οὖν γνώµη τοῦ ἐητροῦ 

Ίπ ἀϊσπο[οεπάο Ίοσο [αρραταηίς, αδί ἵπ αΠεοία ρατίο, 

ααμπι ἰαηρεηίϊ πιοάεταίο οεάΙξ, [εοίῖοπε αἀλιρίία οοπίει-- 

ίμπι Ρας Ἰπνεπῖίας, πιεά]οῖ 4ποφαθ ρο[ᾳιµαπι εππάεπι ϱε- 

ἀεπά] πιοάαπι 1π ηπανῖ αἰία Ῥατίο οοπηρτεπεπάετιπί ῥρι-- 

{απίας 641 [ΠπαϊΗίες Γαρραγατθν τί ἴ]]αο ᾳπας ργίαθ πω 

Γαετ{πῖ, νεπ]εηίες αἆ Γεοίίοπεπι εγταΏί, Ἴδηαε εΓτου ΙΠίεχ- 

ἆππι ἀπρίεκ εβ εἰ φιοά ππ]ο πιοάο 1Ρί Ρας Ἰαγεπίαίατ, 

4 1Π1 Ἠαθο πημ]ίο ογα[Πογα Πηῖ παπι ορἰπεπίαν εί φποᾶ 

πιθά]οῖς οα Γαρριχαγε νἰάεαηίας, 4Ἡαθ πΙΠοο[απα ἨΠΙΟΓΕΠΙ 

ἵπ [ο οοη]πεηπί,. ]ά ᾳποά ονεπῖέ, αποπίαπι Πι]α5πιοάί Ἠπι-. 

ΠΊΟΣ, αἱ 1ρίε αἲξ, πὶ {απραίαῦ οἰἷίο εἰαβιίας; οοπίγαμϊ 

αυΐεπα [οἱεξ Ἱπ σαγι]αρῖπο οοχάῖθ, Ἠεσνῖφ 8ο Πραπεπί1ρ, 

υἱ ἀείποερς οβεπάεί. 

ΙΗ1Υ. 

Θιιαπάοφμίάεπι εα ἐιδεγειία Φµαε βαπρ]ία ἀἰομπέμγ, Φα 

ιωπίαα [μπε εἰ Ίπμοο/α ΟΑΥΠΕ οοπΕΙπεπίµγ α παμε αρε- 

ΤΙμπΕΜΥ, ἰπᾶε [μµαμτμπα Πμπποτεπι ρµϊαπεῖδιων.  Ιηεαίειπα 



ΠΕΡΙ 4ΡΟΡΩΝ ΣΠΟΜΝΗΜΑ Β. 480 

Εά, Οµατι. ΧΠ. [364.] ἘΕά. Βαβ, Υ. (610) 

ἐξαπατᾶται, τῷ δὲ πράγματι τῷ τοιούτῳ οὐδεμία βλάβη 

στομωθέντι. ὅσα δὲ ὑδατώδεα χωρία ἐστὶν ἢ μύξης πὲ- 

πληρωμένα καὶ ἐν οἵοισι χωρίοισεν ἕκαστα θάνατον φξ- 
ϱει στομούμενα ἢ κατὰ ἀλλοίαο βλάβας, περὶ τούτων ἐν 
ἄλλῳ λόγῳ γεγράψεται. 

Τὼ γὼρ χονδρώδη καὶ ταῦτα τὰ γαγγλία καὶ σύντροφά 

τινά εἰσι περὶ νεῖρα τὴν γένεσιν ἐξ ὑγροῦ, γλίσχρου δὲ µυ-- 

Ἑώδους ἐσχηκότα. τοιαύτη γὰρ ἡ οἰκεία τῶν νεύρων τροφή. 

φδ. 
“ 5 , Δ ο μ | , 
ταν οὖν τάµὴ τις τὸ οὔς, πάντων μὲν καταπλασμαάτων 

καὶ πάσης τῆς µετώσιος ἀπέχεσθαι χρῆ. ἐπτρεύειν δὲ ἢ 
”’ ” ΄ ΄ / ; 

ἐναίμοις ἢ ἄλλῳ, ὅ τι μήτε βαρος μῆτὲ πὀνον παρασχησξυ. 

5 . - 

᾿Επεὶ ἕἔηρόν ἐστι µόριον πὸ οὖς καὶ διὰ τοῦτο τῶν 
ξηραινόντων δεῖται φαρμάκων, χρὴ µέντου οὐ μέγαν τοῦ 

ἵέαφμε ἵπ [εοβοπε απῖτιμς Γαἰίε, [εὰ εἰ φμὶ [εοιις ε[ῖ 

σετ {1111 α[ετιιτ ἀειγιπιειιέιπι. (μαε αμίεπι οσα αφμο[α 

βπε νεὶ ππµεογμπα ρίεπα, φμίδμενε ρατείδις [πηρμία φµαε 

αρετὶμπέμτ ᾖοπιίπεπα Ἰπιεγίππαπε εἰ αἰτεγίμς ποφαε εαμ[α 

{πει αἰϊδί επροπεπεµγ. 

Ἠαεο επῖπι Ραπρ]ϊα οἶτοα οατ]ασίπο[ας Ρρατίες εἴ οἶγοα 

Ἠεχνοθ εκ ἨογΗπι α]ϊπιεπίο Ἱποτε[οαπε οτιαπίατηαο εκ Ἡιι- 

.. πποτε Ρ]ΠΙΙπο[ο αο πωποο[ο; Ἠοο επἶπα ε[ὶ ρτορτίαπι Πε- 

νοτυπα αἰπιεηίμπῃ. 

ΙΥ. 

Ὀζδί φμῖς ἱρίεμγ αωγεπι [εομετίε, αὐ[ίπεγε αὖ οπιπὶ εαἰα- 

Ῥία[πιαίε αἴφμε οπιπὶ Πἰπαπιεπιο ἀεδει, ππεάετίφιε νεἰ 

πιεάἰεαππεπεῖς, φίαε ΡΤοείπμς ετμεπεῖς υμπετίδις 1π]ιοϊμ- 

ἓμγ υεὶ αἰιο οαιιοᾶ πεφιμε Οπετε ἰαεάαι, πεφιµε τηοἰε[ξίαπα 

α [Γεταε. 

Απγὶς απία Πσσα ε[ι, Ιάοΐτοο Πεοσαπίῖα πιεάϊοαπιοπία 

γεφιΙγ]ῖ, Ποη ἵαπιεη Ρρ]αθ Ίαῇο βοσαπάα εβ, πῬὶ α Γεοίίοπε 



Ἰ 

’ 

490 ΓΑΑΠΗΝΟΣΥ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 
Εά. Οἶατι. ΧΠ. [3684] ο ΚΕ. Ῥα[,. Ῥ. (610) 
προσήκοντος αὐτὸ ξηραίνειν, ὅταν ἐπὶ τὸ τέµνειν εὐθέως τὰ 

φάρμακα προσφέρωνται. τεῖνον γὰρ ἐργάξεται μηδὲν ἔχοντα 
παρηγορικὀν, οὐ μὴν οὐδὲ βαρύνεσθαι χρὴ τὸ οὖς τῷ ἐἔπι- 
τοθεμένῳ ὄγκῳ" καὶ γὰρ τῷ ὧτά Υ ὀδυνᾶται καὶ ἅμα ἀση- 
Οὀν. ἄρισιον οὖν ἐστι χρῆσθαι φαρμάκοις μετὰ τὸ στο- 
μώσαυ μετρίως Σηραίνουσιν, ὑποῖα τὰ ἔναιμα καλούμενα. 

τὰ γὰρ καταπλάσµατα ἐγκλείει τε καὶ θηλύνει μὴ ἕηραί- 

νοντα τὰς περιιτας ὑγρότητας αὐτῶν καὶ μάλιστα γλίσχρας 
Καὶ παχείας οὔὖσας. 

νστ’. 

Εν γὰρ ὁ χύνδρος ἄρξηται ψιλοῦσθαν καὶ ὑποστάσιας ἴσχη 
πυρώδεας ἢ χαλώδεας, ὀχληρόν. 

Προσθεῖναι δὲ χρὴ τῇ λέξει τὸ ὑγρὸν, ὅπερ καὶ πα- 
ρεγγράφουσέ τινες, ὡς εἶναι τὴν ὅλην γραφὴν τοιαύτην" 
ὅτε γὼρ ὃὁ χόὐνδρος ἄρξηται ψιλοῦσθαι καὶ ὑποσιάσιας 
« - ., .”- 2 ς / . ” - 
ὑγρῶν ἴσχει. καλε ὁ) ὑποστάσεις τὰς ἔνδον μονὰς τῶν 

Ρτοῦίυα8 πιεάιοαπιεπία. Ἱπάπουπίαχς ἀῑλειά απ εηῖπι, 4μ1π1 

η άλμα]. Ἰαρεαπί ο ιοά. Ἱεηῖαί. Θεά πεφιιο οπεγαγί αιγῖ 4ε- 

δεΐ- πιο]ἰα. εοσαί. Ύµαθ [μρεχϊπιροπυπίασ, ἀολεί επῖπι εἲ 

1πΓε[ίαίατ. Όρίππιπι εἰ Ιριίατ α [εοῖοπε πιεάϊοαπιεμ [18 

μ{ί α1ιαθ πιοάῖοο Πεοεπί, οι]αδπιούί [απ πας οταθμ[ῖ8 

νιυ]πετίθις ρχοίίαας Πποαπίασ, Οαἰαρία[ιπαία. Ἱεμίαπί 

ααίάεαι, [εὰ τε[ο]ναπέ αἴφαε εΠεπιαπί; [αρεγαπίειη νοεγο 

Ἰωππογεπα πο ἀ[οαμμέ, ρταε[ετίπι ο αμα βλαἰίπο[ας Πί 

εἰ οτα[ἤυ», 

ΤΤΙ. 

Ίναιπφμε μδὶ εαγείαδο πμάαγὶ ἱπεορίαι οοϊιμταφιε [Παδεαῖ 

Ριτµίεπίμπι αο ΤημουΓ πα, γε ἴπ[ε[ι[ιπια ε[. 

Αά]ίεετε ογαἰϊοπῖ οροτίεί Ἰαπιοίθίῃ, Ποια ποπ [1 αἆ-- 

{οι ραπί, αἱ απίῖνετία {ί Π]αδιιούί: Παππάς Πβῖ οαγΙ]ασο 

πμ ατΙ ἱποιριαί οοἵ απο Ἠαππογασι μαῦσαί, Ύοσαί απίεπα 

ὑποστάσεις οοἴίαμα Ἱαμιογπα ααἱ 118 οομ πείς εἰ εκ- 



ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ ΣΠΟΜΝΗΠΜΑ Β. αθί 

Ἐά. Οἶιατι, ΧΠ. [ 265. ] Εά. Βα[, Ῥ. (610.) 
[365 ] ὑγρῶν, ἃ προσῆκεν ἐκκρίνεσθαι, τοῦ τὰ πύου δήλο- 

/ Δ » σ ’ ” » ; Σ Δ ’ 
φὀτι καὶ τοῦ µυξωδους χυμοῦ. Οχλωδη οτν, φησὶ, γιγνξταυ, 

τουτέστι ὀδυνηρα, ὅπερ ὁρᾶταυ τοῦ χύνδρου κακουμένου. 

’ 

γζ. 
) « .ν Γ . ο... σον 

Γ1γνεται δὲ καὶ τοῦτο δι ἐκείνας τὰς ᾖῆσιας, πάντων: δὲ 

τῶν παλιγκοτησάντων {ἡᾗ πέρην διάκαυσις αὐταρκέστατον. 

/ 3 ῃ ς κά ΤΙοίας ἰήσεις µέμφεται; ἢ δηλονότε περὶ ὧν ἐνεδείξατο 
μικρὸν ἔμπροσθεν απέχεσθαι κἐλεύων, καταπλασματων καὶ 

’ -- / 3 2 ’ 

μετωσέως καὶ των βαρυνοντων και ὀδυνωντων. 

οετηί ἀερεμί, Ριτς νιάεἰῖοεί εἰ πιαοὶ. Ἐθδ, Ιπιῖ, 1λ- 

{ε[η [πια εΠ., Ἴοο εΠ. ἀο]ογεπι αβοτί, απο ραίεί. αμα 

οαγ1]45ο ντΠαίιιν. 

ΙΥΙΙ. 

{πι αµίεπι εἰ παεςο οὗ τ]ίας οιμγαϊϊῖοπει. ἴπ οπιπίδις αιμ- 

ἔεηι φµαε ΤεΕΓΙζε[εμΠΕ, ππαπίππε αθιιᾶε ε[ἰ εαπάεπς [ετ- 

Ταπιεπίιήι ἰγα]ίεεγα. 

Οιαπ. ουγαίἴοηεΙη- ἆαπιμαίὮ ϱαήΠθΘ ο αι ραπ]ο Γαρτα 

Ιπά]σαν]έ ρταεοῖρίεηδ, πἱ οαἱαρίαίπια, Ππαπιεπίαπι ο ιοά 

ομεταί οιιοᾷ ἆοίογεπι εχοῖἰαὶ νιίεπιας. ν 



ο ὑπ ὑμμυδ---ᾱ----ᾱ κ, ο 3 

1ΠΠΟΚΡΑ4ΤΟΥΣ Το ΠΕΡΙ 4ΡΘΡΩΝ 

ΙΡ {ΙΙΟΝ ΚάΙ Γ4{ΗΝΟΥ ΕΙΣ 4Υ- 

πο ΥΠΟοΜΝΗΜα ΤβΡΙΤΟΝ. 

Εά. ματι, ΧΗΠ. [506.] : Εὰ. Βαΐ, Υ. (646.) 
α. 

[2606] «Ἀπύνδυλοι δὲ οἱ κατὰ ῥώχιν. 

. ε 3 »-” ’ 3 ϱ [ , 
Ουὐγ ως καὶ καῦ Φαν, ἓν τρ σωµατε σφᾳφονδυ- 

Π 8 « Π ε , - 
λων ὄντων πρόσκειται τὸ κατα ῥάχιν' 13 γὰρ ἁπάντων τῶν 

3 ΄ ς 3 

σπονδύλων σύνθεσις ὀνομάξεταν ῥάχις, ἀλλ εἰ καὶ οὕτως 
.ὁ 3 ΄ ΄ Ἆ ς ο « , α] Δ ον 

ἔτυχεν εἰπωών' σφὀνδυλοι δὲ οἷς ὑπάρχει καὶ κατὰ ῥάχιν 

ΗΙΡΡΟΟΒΑΤΙ5 ΏΕ ΑΠΤΙΟὉΤΙΡ 11]- 

ΡΕΗ ΕΤ άΑΓΕΝΙ ΤΙΝ ΡΟΜ ΟΟΝΙ- 

ΝΕΝΤΑΗΙΟΣ ΤΕ ΓΙΟ», 

ϕ . 

Αδρίας αμίεπι υεγιεδγας. 

Δά]εοΙῖ [ρίπας, Ποπ Ύ9παθ 1π αἱ οογροεῖ ρατρις 

νεγῖεργαε τερογίαπ{ς} ΟπΙΠΙαΠα ΕΠΙΠ γετίεβταταπα «ΟΠΙρΟ- 

Πιο νοοαίαν Ερίπα, Γεὰ απα[ Πα ἀῑκοτιε: γετίερταε απα- 
τασα Πίας εἰ 1η Γρίπα. Οπίρικάαπη ἵαπει εκ ]απίοτίρας 



Γ44ΠΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ ΙΤ]. Δ493 

Εά, Οµατι. ΧΠ. [366. 967.] Εά. Βα[, Ῥ. (610.) 
εἶναι. τινὲς μέντοι τῶν νἑωτέρων ἐἑοτρών [ 267] ἀξιοῦσιν 
οὐχ  ἅπασαν τῶν σπονδύλων τὴν σύνταξιν ὀνομάξδειν ῥάχινν 
ἄλλᾶ᾽ µόνον τὸν θώρακα καὶ τὴν ὀσφῦν, καθ οὓς ὁ /ππο- 

κράτης νῦν δύξει διαλέγεσθαι περὶ των κατὰ τὴν ὀσφῦν τε 

καὶ τὸν νῶτον µόνον, οὐ τῶν κατὰ τὸν τράχηλον. εἴρήηταυ 
δὲ ἀκριβῶς ἡμῖν ἅπασα τῶν σφονδύλων ἡ σύνθεσις ἐν τῇ 

περὶ τῶν ὁστῶν εἰσαγωγῆ, καθ ἣν ἠξίωσα απογυμνάδασθαν 

τὸν ἀκολουθήσαντα τοῖσδε τοῖς ὑπομνήμασι, τεθεαμένος 

ἀκριβῶς ἕκαστον τῶν ὁστῶν ὁποῖὀν ἐσειν, ἐπ᾽ αὐιῶν μὲν 

µάλισια τῶν ἀνθρώπων σκελετών, εὲ μὴ πάντως τῶν πι- 
ΦΘηκείωγ. 

β'. 
ή ἀπ « 4 ΄ “΄ 9 4 ΄ 

Οσοισι μὲν ὑπὸ νοσημάτων ἕλκονται ἐς τὸ κυφὀν. 

3 , 9 , ε α 5, 3 

Οπισθοκύφωσις ὀνομάξεταυ 3 εἰς τουπίσω διαστροφἠ 

τῆς ῥάχεως, ὥσπερ ἡ μὲν εἰς τὸ πρόσω λόρδωσις, ἡ δὲ εἰς 

τὰ πλάγια σκολίωσις. οἴονταυ δέ τινὲς γίγνεσθαι τὴν εἰς 

Ῥ]ασεί Γρίπαπα ποπι]πατὶ ΠΟΠ Ἠπῖγεγ[ίαπα νετίεβτατγαπα οοπι- 

Ροβίοπεπα, [εὰ εαγαπα ἰαπίαπι ᾳπαε αἆ ἴΠογασεπι Γαπῖ εἰ 

Ἰμπιρος. ΄ 1αχία 4ος Ηἱρροοταίες πµπο ἆε νετίερεῖ ασεγο 

νιάερΊίασ αΎπαε 1π Ιαπιρῖς ἰαπίαπι εἰ ἀοτ[ο Πίαε Γ[απῖέ, πο 

4ε 15 ᾳπαε ἵπ οεχνῖοίρας. Ὑετίεβταταπ Υεγο οοπιροβ!ίο- 

πεπι απήνετίαπι Ἱπ Ἠῃτο ἆε οίμδις θἆ ος αἱ Ρείπηας ἵπ- 

ΠΠιαίᾶοπες αἀάϊ[εαπί αἆ µΏριεπα ηαΥΤΑΝΙΠΙΙ5, 1 410 εΧεΓ- 

οετΙ Π]]απι νο]άπιας ϱπἱ Ρετοερίιτας ε[ῖ Ἠαεο οοπιπιεηίἰαγία, 

πιαϊίααι εκηιΙΠίε αα]α Ππί Πησα]α ο[α 1π οβάανεγε 

ατε[αοίο ἸΠἈοπιϊηϊς νε] οετίε Ππιίαρ, 

1. 
θιΐδις οὗ ππογδος ἐγα]ιπέμγ, μὲ βἱδδιπη ε[ῇείαε, 

σιρραπι ἀῑκιί κυφόν. Ὑοσαίατ απίεαπι Γριπᾶ σἴἶθβα, 
απππι Ἱπ Ροβεγίογεπι Ῥατίεπι οοπνεγίῖίατ, αιοά ν]ῖαπα 

ὀπισθοκύφωσις Έχαεσθ ποπιπαίπγ; Ποπ οπχνα φπαπάο {π 

Ῥτίοχεπι Ῥατίεπι, ἀῑοίίαν απἰοπι Ίοο Όχαεος λόρδωσις; [εὰ 

ο οσο ο 



’ 

40. 14 4ΠΗµ9οΓ ΕΙΣ Το ΙΠΠΟΕΗΡΑ4ΤΟΤΣ 

Εά. Ομάν, ΧΠ. [2106.] Εά. Βα[, Ὑ. (610. 61.) 
τοὐπίσω διαυτροφἠν, ν δὴ καὶ κύρτωσιν ὀνομάζουσι, φυ- 

µάτων απέπιων συνισιαμένων ἐπὶ τῆς ῥάχεως μεγάλων τὰ 
καὶ σκληρών καὶ χρονίων, ὑφ ὧν βαρυνομένους ὠθεῖσθαι 

πρὸς τὴν ὀπίσω γώραν τοὺς σᾳονδύλους, οὐκ ἐννοοῦντες ὅει 
οὔτε κατακειμένων ὑπτίων ἐγχωρεῖ τὰ φύματα τοὺς ὑπο- 

κειµένου ἑαυτοῖς βαρύνειν σφονδύλουο οὔτε ὀρθῶς ἑστη- 

κύτων οὔτε παθημένων, ἀλλ οὐδ᾽ εἴ ποτε κατὼ τῶν (6141) 

πλευρών κλινόμεθα. πρὸς δὲ καὶ ἄλλοις ἐσιὶν ἄτοπον εἰο 

τοσοῦτον βαρος ἢ σκληθύτηια ἦκέιν τὰ φύματα νοεῖν, ος 
καὶ τών ὁστῶν βαρύτερα καὶ σκληρότερα }ίγνεσθαι. . ὅευ 
μὲν οὖν ὑπὸ φυμάτων ἀπέπτων εἰς τὸ ἔμπροσῦεν ἀποτὲ- 

λοῦνται διαστροφαὶ τῆς ῥάχεως αὐτὸς ὁ “Ιπποκράτης ὀλίγον 

ὕστερον ἐρεῖ. προσέχειν δὲ χρὴ τοὺς ἐξηγησαμένους τὸ βι- 

βλίον οὐ τούτῳ µόνον, αλλὼ καὶ ὅτι κατὰ τὴν προκειµένην 

ῥῆσιν εἶπεν" ἐς τὸ κυφὸν ἕλκονται, δυνάµενος εἰπεῖν ὠθοῦν- 

ται, καθάπερ οὕτω ἕλκονταυ δόξει γε μὴν ἄιοπον εἶναυ 

τοὺς σφονδύίλους πίσω. μεθισταμένους ὑπὸ νοσημάτων ἕλ-- 

κέσθαι λέγειν εἰς τὸ πρόσω. τοῦτο γὰρ οἰκειότερον ἦν ἐπὶ 

σκολἰωσις, απυπι ἀερταναίμγ α Ἰαίετο, Νοππα]ϊ απίεπι 

εχἰ[μϊπιαπέ {ρίπαπι 1 Ρρο[εγίογεΠι ραγίεπι ρεινεγίῖ, αιοἆ 

ν]ιήμπι κύρτωσιν ϱποβπο Ογαθοῖ ποπιΙηαΠΕ, πΡί η εα {16- 

χιπ ογιόα ἴπροτου]α πιαραα, ἆπτα ἆο ἀῑπίιτωα, αΠοχΗΠα 

ΟΠΕΥΘ νετίεργαο 1 ΡοβεγΙοχεπι ρατίοπα οοπιρε]]απίατ, ΊΝε- 

ας Ππ[ε]σαπί» { Γαρίπας Ἰοπιο Ἰασθαί, ΠΟΠ Ρροῇο [1ἳ- 

Ἰεοίας νετίερταδ ἴπβοχου] οποθγατῖ, πεᾷιθ οἰίαπα [ Πα 

αμί [εάεαί, 4ο Ἠθηιε { Ιπ Ιαΐᾳ5 οοπνετγ[αθ ουδεῖ., Δά 

Ἰαρο αΡ/ατάαπα ο[ι εχΙ[µιπατε ἴμρετου]α αἆ ἰαηίαπι ροι- 

ἀᾳς αο ἀπτίῖεπι Ρετνεπ]τό αἱ οΠιρας. ρτανίοτα Παπι εἴ 

ἀιγίογας [εὰ εἰ α ογιῖ (αρεγοι]] Γρίπαιι 1Π ΡΓΙΟΓΕΠΙ 

Ρατγίεπι εοπνεγίΙ Ηἱρροογαίεν 1ρ[α ραι]ο ρο[ῖ ἀοοεβῖί. Π]αά 

ἀίειι απΙπιαάνεγίεπάαπι εΠ, ποπ [ο]μπι «ο αι Ἠρταπα 

Ίππο εχροπιυπί, [εἆ Ηιρροογαίεπι π ῥτορο[(1δ παπο νεΓ- 

Ρΐ9 ἀῑχι[ε: εγα]μηεµη, µε ορἰθόωπι ε[Πείαμε, ϱΎππι ἀἱσοεγο 

ΡοίιηΤεί, Ἱπιρε]ππίας, απεπιαάπιοάαπα Ες Ρίασεί. ΑΡ[αΓ- 

ἀωπι Ίνετο νιἀεδΙίας α[Πεγτοτο νετίεργαφ ϱπαθ ἵπ ῬΡο[ετίο- 

τετη: Ρραγίειι ετιπηριΠΕ (ταλμῖ ᾱ- ΠΙοΡο. 1π ΙΡΥΙΟΤΕΠΙ: Ἠοο 

͵ 

| 

| 
| 
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Εὰ. (ἶνατι. ΧΠ. [307. 3609.] Ἐὰ. Βα[, Ῥ. (611.) 
τῆς λορδώσεως εἰρῆσθαι. τὶ ποτ οὖν ἐστιν ἀληθὲς ἅμα καὶ 

πρὸς “Γπποκράτην ἔτι πειράσοµαι δηλῶσαι. αὐταὰ μὲν τὰ 

'πῶν σφονδύλων ὀστᾶ κατ τὸν ἴδιον λόγον οὔτ ἀνατρέπὲε- 

ται πρὺς τῶν φυμάτων οιθ᾽ ἕλκεται, τῶν δὲ συνδούντων 

αυὐιοὺς σωμάτων ἐστὶ τὸ πάθηµα πρῶτον. ὅταν οὖν συνη- 

Φισμένον γένηται τοῖς σφονδύλοις φῦμα μετεωριζόμενον καὶ 

αὐξανόμενον πρὸς τὴν ἔνδον ἢ πρόσω χώραν, ἑκατέρως γὰρ 

ὀνομαξουσιν, αναγκαϊὀν ἐστιν ἔπεσθαι τοῖς φύμασι τοὺς συν- 

δέσµους, οἷς πάλιν αὐτοις τοὺς σφᾳονδύλους ἀκολουθεῖν. ἑὼν 
μὲν οὖν κατὼ µίαν χώραν γένηται τὸ φῦμα, ταύτης ἑλκο- 

µένης ἐντὸς ἡᾗ λόρδωσις συμβαίνει τῆς ῥάχέως σφονδύλοις' 

ἐὰν δὲ κατὼ δύο, μεταξύ τινος ἀπαθοῦς πἐριλαμβανομένης 

χώρας ἡ κύφωσις. ἑπατέρου γὰρ τῶν φυμάτων ἕλκονταυ 

προς ἑαυτὸ τὸν συνεχῆ σφᾳονδίλον, οἱ µέσοι κυρτοῦνιαι πρὸς 

τοὐπίσω. Φθεάσασθαι δὲ ἐναργώς ἐγχωρεῖ σου τοῦτο συµ- 

βαϊνον ἐπὶ παντων ὅσα [368] κάμπτεσθαι ὀύναται μὲ- 

τρίως, οἷά πὲρ εἰσι καὶ διάχλωραι ῥάῤδων καὶ τῶν καλάμων 
εν ΄ ’ - ο 

οἷς γραφοµεν οἳ πλείους, τούτων τὸ μὲν ἕτερον τοις τῆς 

Πᾳαἴάεπι πιαρῖς Ῥτορτίηπα οί Ί]ῆας νΙᾶ, Γα8. ᾳπο [ρῖπα ἵπ 

1ΠΙΘΥΊοΥΕπι ραγΊ6ιη ον ο αγ. Όποπαπι {σίίατ Ρραοίο νενα 

Πι τες, αιϊάφπε Ηϊρροσταίες. ΓεΠΙ]4ΐ «οΠαΡος ΕΧΡΟΠΕΓΕ, 

Ὑγεγίεβῥαταπι φπ]άσπι ο[[α ρεν [6 πεφιιε Ρεινετίαπίατ α {ι- 

Ῥετειῖς, ποφε ἱταμαπίηνς [εὰ ῥργίπιάαι νΙάαπα ε[ε ἵπ 18 

εογροτῖρας απῖδις νετίεργαε α[]σαπίατ,.  Γδίαν αδί αἆ 

γετίιεργας ηρενοπίαπι ογἴαίατ, αααπα Ἱπ ΙΠΠΙογεια α[[αγοῖί 

οἴφμε αμσείιν, αὐ Ππιετιοτί [νο Ῥγιοτ Ρραγίε, υἴτοιπε 

εμῖπι νοσαΡιι]ο αρρε[Ισίαχς πεσεείε ε[ παἱ {αρετοπ]απι [ε- 

απαΠΙΗΓ Ἰσαπιεπία, αί(αε Ἠαεο τητ[ας ΥεΓίεργαθ. Ἰίαφπε 

{ Ἱπ ππα ῥρατίο ἀμπιαχαί ἰαῦογοσ]ια ογαίασ, αβί Ἠαεο 

1Π Ἰπίεγίογεπι ἱτα]αίαν, Γ[ρίπα ἵπ ῥτίογεπα ρατίεπι οΟΏΥει- 

είπαν; [εὰ { 1π ἀπιορας, αδί αἰαμα Ππίετ]εοία ΠΠ Ἱπν]ο]αία, 

διρΏα εναἆείι. ᾖΤ]χοφπε οπῖπι {μβοτου]ο αἀ]αποῖαπι γετίε- 

Ῥγαπι ἰτα]μεπῖε φἴιαο ἵπ πηθᾷϊῖο [ιπί α Ροβεγ]οτί Ραγίε σίρ- 

Ῥαε Παπί, Όπος ενἰἀεηίος Ιπιμοσὶ αεί οπωπῖρις ενεπίτο, 

11ο ουγνατῖ πιοάῖος ρο[απέ, οα]ασπιοᾶΙ [απὲ γυἱτιάςς' γαπη 

εἰ εκ [οπρίοσιϊς σα]απῖς ῬΡ]ετίηιςε, 4198 { απῖς ἀεχίγαο 
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Ε. Οµατὶ. ΧΠ. [568.] Εά. Βα[. Ῥ, (6141.) 
δεξιᾶς χειρὸς περιλαβὼν δακτύλοις, τὸ ὃ᾽ ἕτερον τοῖς τῆς 
ἀρισιερᾶς ἐπισπάσαι πρὸς ἑαυτὸν εἰς τὴν ἐναντίαν χώραν 

ἐπισπώμενύν τὲ καὶ κυρτούμενον ὄψει τὸ μέσον" οὐ μὴν 
οὐδὲ σκολιώσεις ἑτέραν ἔχουσιν αἰτίαν γὲνέσεως, ἀλλὰ καὶ 
ταύτας τείνεσθαι συµβαίνευ σκληροῦ καὶ δυσπέπτου φύματος 

ἔν τινι τῶν πλαγίων μερών συνισταµένου. τρία γὰρ ταῦτα 
πάθη κατὰ τὴν ῥάχιν ἐν ταῖς τῶν σφονδύλων /ίγνεται µε- 
ταστάσεσι, κύφωσις, λόρδωσις καὶ σκολίωσις' ὀπίσω μὲν 

ἀποχωρούντων { κύφωσις, εἰς τὰ πρόσω δὲ όντων ἡ λόρ- 
'δωσις, ἐπὶ δὲ τὸ πλάγιον ἐκτρεπομένων ἡ σκολίωσις. ἔξω- 
Θεν δὲ τούτων ἡ σεῖσις καλουμένη τέταρτον πάθος ἐστὶ τῶν 

ἐν τῇ ῥάχευ σφονδύλων, ὅταν διακινηθώσι μὲν αἳ ἁρμονίαι, 
κατὼ χώραν δὲ οἳ σφὀνδυλοι µένωσι. 

ή 

7 7" 5 4 ” 3 [ 3 . - 3 

Τὰ μὲν πλεῖστα ἀδυνατα λύεσθαι, πρὸς δὲ καὶ ὅσα ἄνω- 
τέρω τῶν φρενῶν τῆς προσφύσιος κυφοῦται. 

ἀῑδιι αἳ ππα ρατίε, Πη]ῇῄταρ 40 α]ίετα, Ῥτεμεπᾶεης αᾱ [9 

Ἱτακογίέ, πιεάῖαπα 1π οοπἰταγίαπα ρατίεαι αἰἰτασίαπα ρἱρραπι-- 

απο οοπ/[ρίοἷεῖ, Αἰααὶ πηοφιο αἰία 4ε ολι[α [ρῖπα αἆ Ἰαίμθ 

οοπγεγΗέας ο παπι οὗ ογιάαπι {μβεγομ]αίῃ ᾳιιοά α Ἰαίετο 

εἶας Πί. ἨΗαεο απίεπι ἰχγία νυὶῖα Ἱπ Γρίπα Ιποἰάπαξ, Ύ πι 

νετίεῦχαορ Ίοσο ΠπονοπίυΓ: πᾶπι νε] κύφωσις Πί νε] λόρδω- 

σις νεἰ σκολίωσις.. Ότιπι 1 Ῥο[εγίογεπι αμϊάεπι οοΠγεΙ-- 

Πίασ Ρατίεπι, κύφωσις, ααάπα 1 Ῥτίοτεπη, λόρδωσις, «παπι 

1π Ἰαίμ ἀπο]παῖ, σκολίωσιο. Ἐχίτα Ίαεο απαγίαπη ντι 

ἵπ Γρίπα ἀποῖάΙτ αποά σεῖσις Υοοδίας, πῬὶ γεκίεριαε Ίοοο 

πιαηεπῖ, Γεὰ εαταπι οΟΙηΡᾶΡΟ ἀϊππονείαγ. 

1Π. 

Βἰεγωτηφμε [οἰνὶ πεφμειπε, ρταεείρμε υδὶ [ρίπα [ωρα [ερεὶ 

ἱταποφετ[ οοπ]ιποιίοπεπι βἰθύα ]ιαε. 



ν 
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Εά, Οἶνασί, ΧΠ. [368.] Εά. Ῥα[, Ύ, (61.) 
ἎΆαὶ τᾶλλα μὲν, φησὶ, τὰ κατὰ ῥάχιν ἐστὶ δύσλυτα, 

μάλιστα ὃ᾽ αὐτῶν ὅσα φρενῶν τῆς προσφύσιος κυφοῦταυ 
ἀνώτερον, τουτέστιν ἐν τῷ κατὼ τὸν θώρακα σφονδύλῳ. 

ὅτι ὃδ᾽ οὕτως χρῆται τῇ φωνῇ καὶ κατ ἀρχας εὐθέως τοῦδε 
τοῦ βιβλίου ὁῆλόν ἐστιν, ἔνθα φησί καὶ γὰρ καὶ τὸ ἐπί- 
παν ἀμείνων καὶ στἐρἑωτέρη 3 βραχεῖα πόη τῆς βαθείης, 
ὅτι καὶ πρὶν ἐκκαρπεῖν τὴν βαθείην. διὰ τὲ δὲ μάλιστα 

δύσλυτα γίνεται τὰ κατὰ τὸν θώρακα φίµατα, διὰ τῆς ἐπι- 

φερομένης µαθήση ῥήσέωθ. 

ὃ', 
” , 

7ὠν δὲ κατωτέρω μετεξέτερα λύουσο κιρσοὶ γινόμενου ἓν 
τοῖσό σκέλεσι, μᾶλλον δέ τε ἐγγινόμενου κιρσοὶ ἐν τῇ κατ 
3 ’ Π - ας , Ὑ ’ Ε] ῃ 

γνυην φλεβί. οἷσι ὃ ἄν τι πύφωμα 3, λύουσιν' ἐγγίνον- 
ται δὲ καὶ ἐν τῇ κατὼ βουβώνα. 

“ 

3 , . , νά [ή ” Ἐνιά φησι τῶν κατωτέρω τοῦ Θώρακος παθῶν, τουτ- 
ἐστι τὰ κατ ὀσφῦν, ὑπὸ κιρσών ϱῇ δυσεντερίας λύεσθαι, μὲ- 

ἸΝοππα]]α, ἀπαπΙε, απαε ἵπ [ρῖπα Ἱποϊάπηπῖ αεστο [ο]- 

ναπῖασ, Ῥταεοίρπεφαο πῬί [αργα ϱ8πι ΤΘΡΙΟΠΕΠΙ, (πα οπι 

Γερίο ἱχαηδυετίο οοπ]απρῖίαν βῖρρα Παΐ, Ίο εβ 1Π νετίε- 

Ῥχίς ἐ]οχαοῖ, Ὠϊκίί απίεπα ὅτε ΠραϊΠοατε γΥο]επβ, ᾖῥγαεεῖ- 
Ῥμε, απεπιαάπιοάμπι εἴαπι Ῥεϊποῖιρίο Βα]ας Πρτὶ, α αι 

πο] ξ: ΟΠΙΠΙΠΟ επ]πι ππε]]οτ ε[ι 4ο Πγπιῖου εχίραα Ἠετρα, 

ᾳπαπι σταης]ος, Ῥταεσοῖρας απίεφιιαπι αἆ πιαἰατΙίαίεΠα Ρεί- 

γεπίαί, αὈῖ γετρατη γταεεῖρμε ἀῑκὶί ὅτι. Θεά απα ταϊίοπα 
αερα {υβετοι]α [οἰναπίας, Ργοχϊπιϊ γετρῖς ΙΠίο]]]6εἙ. 

ΙΥ. 

{πηγα νετο φμαεάαπι [οἶνιωπέμγ, Φφ μπι υατίοες Ὁι οτιαγίδιες 

Τιωιες ἀῑίο αµίεπι ππαβὶς ῥίύόατι [ρίπαπι [οἴυμπὲ, φιῖ ἴπι 

φεπα ρορ][εῖς οΓΙΜΠΕΗΥΣ ᾗιωιὲ εἰίατι ἰπ υεπὶς ἵπβ ΗΠΑ. 

Οιπασοᾶαπα, αἰξ, νἰ[ῖα Ἱπ[τα Ί]λογασεπι, πεπιρο αἆ Ἱππι- 

Ῥο5 α νατίοῖρας νε] (ογππίρας {οἰναπίας, «παπι [αςοί αἱ 
. 

ΟΛΙΕΝΌς6 ΤΟΜ, ΧγΙΠΙ. Τ1 
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Εὰ. ΟΊαχι. ΧΗΠ. [3608. 369.1 Ἐά, Ῥαβ, . (611) 
ταλαμβανομένων δηλονότυ τῶν ἐργασαμένων αὐτὼ χυμῶν εἰς 
πρώτην μὲν αὐτὴν τὴν ἐπὶ τῇ ῥάχει μεγίστην φλέβα, µετ 
ἐκείνην δὲ εἰς τὰς ἀποφίσεις αὐτῆς τὰς ἐπὶ τὰ σκέλη. 

τοιαύτη δὲ οὐδεμία φλέψ ἐστι κατὰ θώραμα 1 τοὺς µοχύη- 

ροὺς χυμοὺς ὑποδέξασθαι δυναμένη' µία μέν ἐστιν ἡ τὰς 

ὀκτω πλευρὰς ἑκατέρωθεν φέρουσα, δύο ὃ᾽ ἄλλαι μικραὶ Ἱ 
ι 

Δ ε ’ Ν .) χε. 5 ’ , ’ ” | 

τὰς ὑψηλώς τὲ παρὰ τὰς ἐξ ἑκατέρου µέρους µία, πασών 
δ᾽ αὐιῶν εἰς τὸν θώρακα κατασχιζομένων τὲ καὶ ἀναλισκο- 

μιένῶν. εἰ δὲ μµεταβληθείη τις χυμὸς εἰς αὐτὰς ἐν τών 

φυµάτων ἐκκενωθῆναί που δύναται καὶ τὸ δ᾽ ἐπίπαλαι φά- 
ναι αὐτὸ δύσκολον. οἳ γὰρ τὰ σκληρὰ καὶ δύόπεπτα γεν- 
νώντὲς χυμοὶ γλίσχροι εἰσὶ καὶ παχεῖς, ὥστ οὐ ῥᾳδίως εἰς 

τὼς στενὰς μεταλαμβάνονταυ φλεβάς. ἡ δὲ κατ οσφῦν φλὲψ 
3 / 3 3 Ἆ Δ ’ ο” , ΐ 

εὐρυτάτη τ᾽ ἐσιὶ καὶ πασαις ταις κά- [9369] τω φλεψὶν 

αὕτη χορηγεῖι τὸ αἷμα. τοὺς οὖν παχεῖς τούτους καὶ γλί- 

σχρους χυμοὺς, ὅταν ποτὲ µεταλάβη τῆς ἐν τοῖς πεπονθόσι 
’ ς 

µορίοις δυνάμεως ῥωσθείσης, ὣς ᾽ἀπώσασθαυ τὸ περιττὸν 
Β , - 3 ” / π :ς» 
ἐναποτίθεταυ ταις ἕἔνταυθα παθήηκουσαις ολεψὶῖν, υφ ὧν 

εὰ Γαοἶαπῖ Ρείπιο {Πεταπῖαγ ἵπ γεπαπι ππαχίπιαπι ἔρ[ας Γρί- 
πᾶε, ἀεϊπάο 1Π 645 ᾳπαθ αἳἩ εαάεπι ἀἰάπείαε αἆ ογητα Ἱῃ-- 

ἰεπάιπί,. ἨΠπι]αςπιοᾶί αμίεπι 1π ἴμοτασε πι]]α τεπα εἴΠ, 

4παθ Ῥο[Πί ν]εῖαίοφ [ηςοσος τοείροτθ, οπαπάοφαίάεπι παἰτῖῃ-- 

Ύπε οοίο οο[ῖς ππα α]πιεπίαπι Γαρπηϊπ]βχαίς Γεὰ [αρετῖο- 

γ1ρας ἆπας αἰίαε Ίεπαεδ, [ο]οεί αἩ παίχοααε Ἰαΐίετε ππα, 

Ύπαθ ΟΠΊΠΕς Ῥες ἴμοτασεπι ἀηραιπίας ἀΠΠραπίατααθ, 

Ιάεῖτοο {1 [ποσας α]αιῖς αἆ 1ρ[ας εκ {αβετου]ς {παηδ[ετα- 

ωχ, εχοεγηῖ Ποπ Ρροίε[, Ῥταείετᾳπαπα ᾳποά αερτε εἰῖαπι 

αἁπη αγ.  Θηποοί επῖπι ου οταάα εἰ ἆπτα ἴπρετοι]α {8- 

οἴππῖ σ]απο[Π Γαπί εἰ οτα[ῇ; ᾳπαγο Ποπ {αοΐιε ρετ ΤΕΠΠΘΒ 

γεπας {εγαπίας, [εᾷ γεπα απαο αἆ Ίαπιρος ε[ὶ Ἰα1/Ππια ε[ῖ 

εί [αηριῖπεπι αἆ νεπᾶδ ΟΠΠΠΕΡ ἱταπαπαίμί, Ἐκπρο οασπι 

ἸοῬ ογαί[ο αο ϱ]αἰ{πο[ος Γαςσο τεοερεΓῖΐ, Π αΠεοίας ραγῖες 

ν]τίρας αἆθεο να]εαπε, τπἳ ᾳαοά Γαρεταί εκρε]]αΠῖ, αἆ νε-- 

ηαδ 1ο Πίας ἱταπαπΗί,. Όπο πι παί Ιαίε[σαπί εἳ Ἱπ νατῖ- 
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Εάι Οἶλαχε. ΧΠ. [260,1 Εὰ. Ῥα[, Υ. (6011.) 
ἀνευρίνονταυ μὲν καὶ κιρσοῦνται, παχέων μὲν ἑκανῶς ὄν- 

των ευθέως ἐν τῇ κατὰ βουβῶνα, μετριωτέρων δὲ ὑπαρ- 
χόντων ἐν τῇ κατὰ τὴν ἐγνύαν. ἔνθα γὰρ ἂν πρῶτον ὑπὸ 
πάχους τὲ καὶ "γλισχρύτητος ἐμφραχθέντες ἱστῶσιν, ἐνταῦθα 
διϊστᾶσί τε καὶ διευρύνουσι τὴν φλέβα. καὶ γὰρ τοῖς ἄνευ 
τοιαύτης αἰτίας ἔχουσιν ἐν τοῖς σκέλεσε αιρσοὺς ἀνάλογον 

τῷ πάχευ τοῦ χυμοῦ τὰς ἀνευρυνομένας φλέβας ἰδεῖν ἐστίν, 

ἐπὶ μὲν τοῖς παχυτατοις τὰς εὐρυτάτας οἷαί πέρ εἰσιν αἳ 

κατὰὸ βουβώνα, ἐπὶ δὲ τοῖς ἧττον ἐκείνων παχέσι τὼς ἦττον 
εὐρείας, ὁποῖαυ κατ ἐγνύας εἰσί. ποτὲ μὲν γὰρ ἔν ταῖς 
µείζοσι τροφαῖς ἐμφραττόμενοι τὸ πάθος ἐργαάξονται, ποτὲ 
δὲ εἰς τας κατωτέρας χωροῦσιν, ὅσαι στενὀτέραυ. παχὺ δὲ 

πάντως ἐν τοῖς κιρσοῖς ἐστι τὸ αἷμα, μελαγχολικών ὃ᾽ ἐσεὶ 

πλειστάκις τὸ πάθος, ἔστι ὃ᾽ ὅτε ἑτέρων ὠμῶν καὶ παχέων 
χυμῶώγ. 

-- 

"Ηδη δὲ τισιν ἕλυσε καὶ ἡ δυσεντερίη πολυχρόνιος γινομένη. 

05 αά[αγραπῖ, ΄Ὀδί ααἶάεπι |Γαουί ογα[ογες {ιοτῖπε, 1ὰ 

αεοϊά1ῖ ἵπ Ἱπριίπε ρτοίίηαδ; Ππ πιεᾷιοογίίετ οτα/[Π, 1π Ῥο- 

ΡΙίθ. ΊἈΝαπιαπο μυβῖ ΡΓΙΠΙΗΠΗ εο αποά οταΠι Πηί εἰ σ]αί]- 

πο[ οοπ/{εογίῖπι Γαρββαπί, 1ΡΙ νεπαπι ἀῑ[μεπάαπί ἁῑ]αίαπι- 

ᾳαθ. Είεπῖπι φπἷρας οἶίτα οαπίαπι Ἠαπο γατῖοε ἵπ οτιτ]- 

Ῥας οτἰαπίασ, ν]άετε Ιοεί Υεηαᾶς Ῥτο Ρογίῖοπε Γπςσυγαπι 

οα[Ππιαάἰπῖς Ιαἰε[οεπίος, ταδῖ εταβιπή Επί, Ἱα[παιας, 
ου]αςπιοάϊ νεπαο [ωπέ 1π Ιπσαῖπε; αὈί π]πιας οτα[ῇ, πππας 

Ἰαίαδ, απα]ες 1π Ῥορ]ίθε, Ιπίετάαπι επῖπι (παπα ΠΙα]ογθς 

νεπας ορβτααπε, Ἠππο αΠεοίαππι οχο]ίαπί; Ιπίογάμπι αἆ 

1Π[ογίογες οοπομγτιπ{, απαε απδιβΙοτες Γαπῖ, 1Ιπ απίνοτ- 

Για απἴεπα ἵπ νατίοῖρας οτα[μ [απσαί σοπἰϊπείασ; ηαπι 

1ᾷ ντιαπα Ρ]εγαπιαπε α [ποσο πιε]αποβο]ῖσο, Ἱπέογάμπα εἰαπι 

αὉ αἰῑῖς οταᾶῖς ογαβῄδᾳιε οοποΙῖαίαγ. 

πα. 

δοἰμέμπα φµοφµε Ίαπι ἷά οἰείμπι εξ α ἑοπππίδις ἀἰιμγηῖς. 
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Κά. Οµατσι. ΧΠ. [269.] Εά. Βα[. Ῥ, (611. 612.) 
“Ὅταν εἰς ἕντερα µετάληψις γένηται τῶν παρὰ φύσιν 

χυμῶν ἐπὶ δυσεντερίᾳ, τῶν ἐντέρων ξυοµένων τῇ δριμύτητι 

τῶν εἰς αὐτὰ συῤῥεύντων χυμῶν ἐκπυϊσκομένων δηλονότο 
τῶν φυµάτων. οὐδὲ γὰρ ἄλλως οὐδὲ συρῥαγεῖέν ποτ εἰς 

ἕντερα διὰ τὸ πάχος αὐτῶν. αἱ ὃ᾽ ἐκπυήσεις λεπτύνουσέ 
τε τοὺς παχεῖς χυμοὺς καὶ τὴν ἐν τοῖς πάσχουσι µορίοις 

φύσιν ἐπεγείρουσιν εἰς ἀπόκρισιν ἀνιαρών δη τῶν περιε- 
χομένων χυμῶγ. ἠ 

στ’. 
(619) Καὶ οἷσι μὲν κυφοῦται ῥάχις παισὶν ἐοῦσε, πρὶν 
ἢ τὸ σῶμα τελειωθῆναι ἐς αὔξησιν, τούτοισι μὲν οὐδὲ 

συναύξεσθαι ἐθέλου κατὼ τὴν ῥάχιν τὸ σώμα, ἀλλὰ σκέ- 

λεα μὲν καὶ χεῖρες τελειοῦνταυ, ταῦτα δὲ ἐνδεέστερα γί- 

νονται. 

Οὐδὲν Θαυμαστόν ἐστιν ἀναυξῆ γενέσθαι τὴν ῥάΧιν ἐν 
- - ’ 

τοῖς τοιούτοις νοσήµασιν, ὥσπερ καπὶ τῶν ἐξαρθρημάτων 

Ὀρι. [αοοὶ απ Ρταείετ παΐαχαπα 1π οοχροτε Γαπί αἆ 

ἀπίεβίπα ἰχαηδ[εταπίατ, Ἰοτπιίπα Παπί Ύυπππι αργαάαπῖας 

Ἱπίε[ίπα ΟΡ {πος05 αογεθ απῖ αἆ 1ρία οοπΠασΠῖ, πεπιρε 

αρῖ {πβετομ]α ΓΠαρραγαπέ; πεφπε επΊπῃ α[[ει οἨ Γααπα ογα[-- 

Πιαάϊπεπι οοπΏπετο αἆ Ἱπίεβίπα ῬοϊιάΠεπί, θεά ἵπ ΓΠαρ-- 

Ραταιἴοπίρας ογα[ῇΠ Γαοο εκἰεπιαπίας εἰ παίπταπι αΠεοίας 

ρατίῖς αἆ εχρε]]επάππι εχοϊἰαπἰ 1ά ᾳποά 1π εα οοπίεπίαπι 

Ίαπι πιο]ε[ίαπι ε{. 

τι. 

Θμῖδμς νετο αἆλμο ρμετὶς [ρίπα ριῦδα ᾖτε, απίεφµαπῃ ϱΟΥ-- 

μις γρετΓεοίε ἵπογε[εαῖ, ἡῖς εοτρις αἆ [μίπαπα ποπ αµ- 

δει, [εᾷ εγµγα εἰ ὀγαο]ία ἀμππίαναι ρετ/ιοἰμπέιγ} ο 

/ωπε αἆ [ρίπαπι, ποπ οοπιρἰθμιιμτ. 

ΝΙΜΙΙ πῖταπα εΠ, 4 ἵπ μΐ πιονρῖς Γρίπα ΠΟΠ 1ΙΠοΓε- 

[ζαξ, απεπιαάπιοάμπι Γαρτα 1 Ἰηχαίῖς ἱταδιάί, παπα Ἱή-- 
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τὰ, ΟµαµΕ, ΧΗ. Γ300. 370.1. Εὰ. Βαΐ. Υ. (015.) 
ἔμπροσθεν ἠκούσαμεν αὐτοῦ λέγοντος, ὧν ἡᾗ ἕμπτωσις ἥπο- 
ρήθη. διά τε γὰρ τὴν διαστροφὴν τῶν ἀγγείων καὶ τὴν 

δυσκινησἰαν καὶ τὸν τῆς φύσεως κάµατον, ἂν κάµνει κατὰ 

τὰ τοιαῦτα πάθη, χεῖρον ἢ πρόσθεν ἀνάγκη τρέφεσθαυ 

τὰ πεπονθύτα µόρια. τοῦτο ὃδ᾽ ἓν μὲν τοῖς ἠυξημένοις ἤδη 

παὶ τελείοις σώμασιν ἐσχνύτερα ποιεῖν εἴωθε τὰ μόρια, τοῖς 

ὃ) ἔτ αὐξανομένοις ἡ αὔξησις ἐμποδιζεται τῶν κατὰ ῥάχυν. 

ὕσα ὃ᾽ ἀμφότερα τῶν πεπονθότων ἐστῖν, οἷον αἵ τὲ χεῖρες 
καὶ τὸ σκέλη, παντάπασιν αβλαβῆ διαμένει" συμπάσχει γὰρ 
οὐχ ὅλον τὸ σώμα τοῖς οὕτω πεπονθόσιν, αλλ ὅσα πλησίον 

ἐσεὶ μόνα. 

η Ν 

[270]. λαὶ ὅσοισιν ἂν ᾖ ἀνωτέρω τῶν φρενών τὸ κὔφος, 
, ε 3 3, τούτοισυ μὲν αἵ τε πλευραὶ οὐκ ἐθέλουσιν ἐς τὸ σίρὺ αὖ- 

31439. 35 . απ ῃ ” 2 ο 
ξεσθαι, ἆλλ ἐς τούμπροσῦθεν, τὸ τὲ στηδος ὀξυ γίνεται, 

ἀλλ οὐ πλατὺ, αὐτοί τε δύσπνοου γίνονταυ καὶ κερχνώδεες. 
ἧσσον γὰρ εὐρυχωρίην ἔχουσιν αἱ κοιλίαι αἳ τὸ πνεῦμο 
δεχόµεναι καὶ προπέµπουσαυ. 

απῑξ: απάραθ τεοοπᾶϊ ἨοηἨ ῬΡοϊπϊ. ΊἵΝαπα εἰ ρτορίετ γεηᾶς 

Ρειγετί[ας εί Ρτορίετεα αιιοά αερτῖᾳδ ππεπιΏγαπι πιογθαίας 

: παίπταφαθ 1π ε]ασπιοῦί αΠεοίρας Ἰαπριεαί, Ἰαε[αο ρατίες 

πεοε[ατῖο ἀείετῖας Ύαπι απίο παϊτ]απίαν, Όπο 4ἱ τα 

ᾳπαθ Ίαπι Ῥετί[εοίε ΄ ποτεγεγιπῖ επιαοχε[οἈηῖ, ϱµα4ε αἆλπο 

ἀποτε[οιιηΐ, Ἰπογεπιεπίο Ἰηχία Γ[ρίπαπι Ῥτομρεαπίατ, Θεά 

ᾳπαε α ν]μαίῖ ρατηῦας Ἱοηπρίας αὐ[απί, πί Ῥταομία εί 

οτητα, {πε ηοχα ΟΠΙΠΙΠΟ Γ[εγναπίαγ; εα ΘΠΙΠι ᾳπαο [ο 

γιΠαία [απῖ, ποπ ἰοίαπι οοχρᾳδ, {εἆ Γο]απιπιοᾶο Ρτοχί- 

πια Ρατίες α[ΠοϊαΠί. 

ΤΗ. 
Οιίδις επι [µργα [εριμπα ἵγαπευεγ[μπα ρἰδζα [ρίπα [τ, 

οο/ίαε ἵπ Ἰαεειάίπεπι αιβεγὶ ποπ [οἶεπε, [εὰ νι ραγίεπα 

Ρτίοτεπα ; ρεοιμς φετο ἰαίμπῃ ποπ ᾗε, [εὰ αομίµπι; [ριτὶ- 

εις ἀἰ[[ομίιετ ππονείµγ εἰ ομπι [ΟΠΟ» ΘµιΠα εαφµπαῃ 90 

Γρίτίεμς τεεὶρίτμγ αἰφιε επιείέμΥ απρι[ἒίμς τεάᾷαεμγ. 
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Εὰ, Οµας. ΧΠ. [370.] Εά. Ρα, Υ. (045.) 
᾿Επὶ τῶν ἔτι ἐν αὐξήσει λόγον ποιεῖται, περὶ ὧν προεί-- 

ρήκὲν ὅτι σὐχὶ συναύξεται τὰ κατὰ τὴν ῥάΧχιν αὐτοῖς. ὅταν 
οὖν ἐν τοῖ κατὰ τὸν θώρακα σφονδύλοις τὸ κύφωμα γέ- 

νηταύ, μάλιστα τούτοις ἀναυξητέα ἀποτελεῖται κατὰ τὸ μῆ- 

κος. ἐκ τε οὖν τούτων καὶ ὅτι κατὰ τὸ κυφὸν εἰς τοὐπίσω 

µετάστασις ἐγένετο τῶν σφονδύλων, ἄναγκαῖόν ἐστι στενὸν 
καὶ ὀξὺν αὐτοῖς γἰνέσθαι τὸν θώρακα καὶ κατὼ τοῦτο καὶ 

τὰς ἐντὸς κοιλίας τὰς ὑποδεχομένας τὸ πνεῦμα µικροτέρας, 

ὥστε καὶ τοῦ πνἐύµατος, ὕταν ἀναπνέωσιχ, ἐλάττονος ἄπο- 

λαύειν τὸ σῶμα. Λλέλεκται δὲ κἀν τοῖς περὶ δυσπνοίας ὣς 
ἀναγκαῖόν ἐστιν, ἔνθα τῆς χρείας ἐλάττων εἰσπνοὴ γίνεταυ, 

τὴν ἐφεξῆς αὐτῇ τὴν δευτέραν μὲτ ἐλάττονα χρόνον ἢ εἴ- 
περ εἶχε κατὼ φύσιν ἡᾗ προτέρα ποιῆσαι τὴν ἀρχήν. τὸ 

δὲ μετ ἐλάττονα πυκνὸν ἐργάζεταυ τὸ πνεύμα καὶ τοῦτο τὸ 
τῆς δυσπνοίας εἶδος συνίσταται τὸ κατὰ µικρότητα καὶ 

πυκνύτητα. µκἐρχνώδεις δὲ }γίγνονται διὰ τῶν κατὰ τὴν 
φάρυγγα καὶ τραχεῖαν ἀρτηρίαν μορίων στενότητα. συναύ- 
ξευ δὲ ταύτην τὴν στἐνύτητο καὶ τοῦτο περὶ οὗ καιὰ τὴν 

ἑξῆς ῥῆσιν διδάσκευ. 

Ώε 1 αΡεΠ5 4παε αἆμίαο Ιπογε[οππί ἀῑαΙε, ᾳπαθ Ἰαχία 

{ρίπαπι [απί 16 αασετὶ ποηπ οοπ{αε[θ: ετσο αρί Γ[ρῖπα 

5ῖρρα Παί Ἱπ νετιερτῖς {]οχασῖδ, Ίαε ππαχῖπιο Ἰποτείοετε 

1π ]οηριπάϊπεπι Ῥρτολβοπίατ. Ἠαο ἀριιας ἆᾳ οαυία εἰ Ἱ]]α 

εἴῖαπι ο ιο γετίερταε, Ύα.πι [ρίπα σἶρρα Πέ, ἵπ Ρροβετίο- 

ΕΠΙ Ρρατίεπι οοπγετίαπίατ, πεσε[]ε δ{[ί ἰ]όγασεπι απρυίαπα 

χοάἶ αἴφμο αοιίαπα; εἰ Ιάοιτοο ΙΠπίεγίογα οινα Ύᾳπαε Γρϊτϊ- 

{αὶ αοοοπιπιοᾷαπίασ πΙῖποτα ε[ιοῖ, αἱ {Πο αδί [ρίσίππι αί- 

{ταμαπῖ οοτρας π]ποσὶ πιοάο 1ρβις {γααίας, Εἰκίπιας απ- 

Ίεπι οἱ 1η Πρτο ἆαε ἀι[Ποιπ]ίαίε Γριγίίας, ταρί 16 ππης αἷ- 

ἱταμαίατ «παπι ορις Πῖ, πεοε[ε ε[[ε Ῥτενίοσϊ [επιρογῖ {π- 

Τετνα]]ο Ρτοχίπιε τηγ/[ας αἰταμι α παπι ΠΠ ρτῖας Γεουπάσπι 

παίυγαπι αἰίταμα οοερ]Πεί. Βρίσῖας απἴεπι απὶ Ῥτενιοσί 

η{εγνα]]ο αἰἰταλ]ίατ οτεβεγ τοάάἹίαχ, Ἱπ απο οοπΗ[ῖτ 14 

δεπας ἁλ[Πιου]ίαϊϊς, {ας 4πο εἰ εχίραας εἳ οχερεΓ οοοσίας. 

Φομμ5 απίεπι α]ίοῖίας οὗ απσα[απι Ἰαχία {αμοςςθ εἰ α[ρεγατι 

αγἰετῖαπι. Αυρεί απρα[ΠαΠι απο 1 ᾳαοᾶ ρεοχκίπιε Γαρ]οῖί. 
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Εά. Οµατί, ΧΗΠ. [ 570. ] - Εά. Βα[. Τ. (649.) 
. 1. . 

{ζαὶ µέντου καὶ αναγκάζονται κατὰ τὸν µέγαν σφόνδυλον 
λ]ορδὸν τὸν αὐχένα ἔχειν, ὡς μη προπετὴς ἔῃ αὐτοῖσιν 

κεφαλή. στενοχωρίην μὲν οὖν πολλὴν τῷ φάρυγγε παρξ- 
χει καὶ τοῦτο ἐς τὸ εἴσω ῥέπον" καὶ γὰρ τοῖσιν ὀρθοῖσι 
φύσει δύσπνοιαν παρέχει τοῦτο τὸ ὁὀστέον, ἣν ἔσω ῥέψη, 

ἐς τ᾽ ἂν ἀναπιεχθῃ. ὃν οὖν τὸ τοιοῦτον σχῆμα ἐξεχέ- 
βρογχοι οἳ τοιοῦτοι τῶν ἀνθρωπων μᾶλλον φαίνονται ὑγιέες. 

Σἱς τάναντία ἐχόντων τῶν κατὰ τὸν θώρακα σφονδύ- 
λων εἰς τὴν ὀπίσω χώραν μµὲταστάντων ἐν τοῖς κυφώμασιν, 

ἀναγκαῖόν ἐστιν ὕλον τὸν τράχηλον εἰς τὸ πρόσω ῥέπειν, 
ὥστε καὶ τὴν κεφαλήν ἐπίπειιαυ γὰρ τούτῳ) κατ εὐθι) τοί- 

νυν συµβήσεταυ τοῖς κυφοῖς ἐν τοιούτῳ σχήµατι βαδίζειν, 
ἐν ᾧ οἳ πάντες, ὅταν ἐπινεύσωμεν ὅλον τὸν τράχηλον ἅμα 
τῇ ῥάχει καὶ κάμψαντὲς ἄμφω καὶ κυρτωσαντες εἰς τοὐπί- 

σω κάτω βλέπομεν εἰς τὴν γῆν. ὅπως οὖν μὴ πάσχωσιν 

ΥΠ. 

ἄιφιϊ οοσιπίµγ εἰίαπι εεγυῖοες ]μπία ππαβηαπι υεγεῦγαπι 

πι Ῥτίοτεπι μαγίεπι εοπνετίετε, πε «οαρμῖ ἵπ εαπάετα 

Ργο]ἱείαιμγν Ἱος αμίεπι [αμοες γεάᾶϊε αἀπιοάμπαι απβµ[ίας : 

παπα ἵς εείαπι οφμὶ παϊµτα Τεοε΄ [ωπε τά ο[[5 : {ὲ ἐπ ἵ-- 

εεγίογεπι ατίεπι Ἰπεἰίπειμτ, [ρίτίηις αἰ[[ομίίαιεπι α[}εγε, 

ἆμπι τερεἰἰαιμτ. Οὐ τὰ ἐρίιμγ φιοᾷ ία βγει, δμί- 

εμτ ες ποπιιπίδμς Ἱππαρὶς εκ[ίατε υἰάείιμ οµαπι ὄδεπε 

ναἰεπιείδι». 

Οππι νεγίερταε 4ωαε αἆ Ρεοῖως [απί, αῬῖ βῖρρα Πρίπα 

Πί, Ἱπ. ΡοΠεγίογεπι Ῥατίειη [ρεοίεπί, πεοείτε ε[ι οοἱ]αμι ἔτι 

Ρτίογεπαι οοΏνεσί1, Ύ4πατε εἰ ἀρίαπι οαρΏῖ 1 εἰἶαπι ϱ τε- 

σίοπε . Γαρετιπιροβίαπι εἴ. Αοοϊἀεῖ Ιδβίίατ αφ απ βδ1δ0Όί 

[απ απιρι]ατε ία Πσυταῖῖς, [Πουξ οείετῖ οπηίθαδ ϱ4011η 

ἰοίαπι οο] μπι [ρῖπαπιπε Ἱπο]παπί εἰ πίταπιαιε οιγγαπίες 

ἃ ῬοΠετίονϊ ρατίε δἱΡΡῖ ἵεγταπι Γρεοίαπϊ. Οποά αί ενί- 

τεηῖ ο αἱ ϱἱρδι (απί, οοσαπίαχ οοἶ]απι ἵπ Ρο[ίετΙοτεπη Ρ8Υ- 



» 
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Εα. Οµαχτ, ΧΠ. [570, 574.1 Εὰ. Βα[, Ύ. (619.) 
οἳ κυρτοὶ. τοῦτο, τὸν τράχηλον ἀναγκάζονται πρὸς τούπίσω, 
τοῖς αὐτῶν σφονδύλοις ήλη εἰς τοῦτο συνεελοῦσιν, ως ἂν 
ἐλαχίστην ἔχουσι τὴν κἰνήῆσιν, ἔνθα μάλιστα ταυτην ἀξιόλο-- 

γον εὑρίσκουσιν, ἐνταῦθα πλεῖστον ἀνανεύουσιν. εὐρίσκεταυ 
δὲ κατα τὴν τῶν πρωτων δυοῖν σφονδύλων διάρθρωσιν, ἣν 
πρὸς αἀλλήλους καὶ τὴν κεφαλὴν ἔχουσιν. ὅπερ οὖν τοῖς 
ἀπαθέσιν ἄγουσιν εἰς ὀπίσω τὴν κεφαλὴν γίνεται σχῆμα, 

κατὰ τὴν διάρθρωσιν αὐτῆς, τοῦτο τοῖς κυφοῖς [371] ὁρ- 
Ὀουμένοις καὶ δὴ καὶ ὥσπερ οἳ κατὼ φύσιν ἔχοντες ἔξεχέ- 
Αβογχου }ίνονται κατὰ τὰς εἰς τοὐπίσω τῆς κεφαλῆς ἀἆνα- 

νεύσεις, οὕτως οἳ κυφοὶ κατὰ τὰς ὀρθίας τάσειο. ἔξεχε- 

Αρόγχους δηλονότυ καλεῖ τοὺς ἐξέχοντας εἰς τοὐπίσω, εἰς τὸ 

πρόσω τὴν δίκην ἔχοντας. οὕτως ὃ᾽ εἰκὸς ὀνομάδειν αὐτὸν, 

ἤτοι τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν ὅλην ἢἢ µόνον τὸν φάρυγγα, καὶ 

τοῦτ ἔστι τὸ μάλιστα κἐρχνώδη τὴν ἀναπνοὴν ἐργαξόμενον, 
ἀμέλει καὶ τοῖς κοιμωμένοις ἐν τοιούτῳ σχήµατι μάλισθ᾽ 
ὑπάρχει τὸ ῥέγχειν. διὼ τοῦτ ἔφη" καὶ γὼρ τοῖσιν ὀρθοῖσυ 
ὐσευ δύσπνοιαν παρέχει τοῦτο τὸ ὁστέον, ον ἔσω ῥέψ, η 1) 

3 3 Ἂ 3 ” ” Λ 3 , 3 ϱω 3 Ν 3 η 

ἐς τ αν αναπιὲχδῇῆ τουτο το ὀστὲον, αναφορικώς είπων ἐπὶ 

ἴεπι τοοµγνατο, εἶπς νεγίερτῖ πἲ απαε πΙπῖππαπα ππογεπίας 

αἆ ο ΡαΓιΙΠΙ οοπ/{ετεπίΐρις; {Γεά 4Ἡα Ροϊἱπααπα ππογετί 

αΠηπϊά Ῥο[απε, γα]άἀε τεευχναπίασ, Ῥο[απί ααίεπι (πα 

ἆπαθρ Ῥτίπιας νεχίεψγας Ππίεν {6 αἵ οππι οαρῖίς οοπηπαίαπ-- 

ἴασ.  Οπεπιαάπιοάσπι ἀβίίαν Πσαταπίας Ἰαπία οαρῖῖ οοπι- 

πηϊ{Γαχαπι 111 αἱ Ῥεπο να]οπίες οαραῖ 1π Ρο[ετίοτεπι ραι- 

ἴεπι οοπιρε]]απί, Πία οἱρΡῖ απππι ογεο Γαπΐ, ΕΡταείεγεᾶ 

υἲ τὶς οι παἰητα]ίεν Παβοεπί σαίαχ εκ[ῃαῖ, ταῬί οαραί ἵπ 

Ρο/[ϊεγίοχοπι ρατίεπι τεουγναίατ, Πο κιυδῖδ απαπι τεοίαπη 

οοπΠπείαν. Ὑοσανίί ααίεπι ἐξεχεβρόγχους εο5 ααῖρας 1π 
ΡΕΙοΓεπι Ρατίεπι εχβαί βρόγχος, 4πο νοσαρα]ο νατίβα]]α ε[ 

νε] α[ρεγαπι αγἰεγίαπι ἰοίαπ νο] σαίίαν ἀαπιίαχαί αρρε]]α[[ε, 

Ἠϊπο απίεπι πηαχίππε Πἱ αἱ Γρίπη οιπι [οπο τεάδαίατ, 

αιιαπάοᾳιῖάεπι πηαχῖπιε εἴίαπα Πετίαπί ααῖ Πο Πσιται ἆοἵ-- 

αηϊαηϊ,  Ὁπαπιοβργοπι [ορ]: παπα εἳ 15 οαἵ παίατα τεοῖῖ 

Γαπὲ 1ά ος, {Π ἵπ ἀμίιαίοχεπι Ρρατίεπι ἠπολπείας, Γρπ]ίας 
ἀμΠοιιαίεπα αενί. ΙΙοῖί αμίεπι 14 ο αἆ 1]ιά τείενες 
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ΓΕ. ΟΠασῖ. ΧΠ. [571.1] ἐν ΚΦΗΙΙ . Εὰά. Βα[. τν (619.) 
τὸ προειρηµένον ἐν ἀρχῇ τῆς ῥήσεως, ἔνθα φησί" καὶ γαρ 

δὴ καὶ ἀναγκάξονται κατὼ τὸν µέγαν σφόνδυλον λορδὸν τὸν 

αὐχένα ἔχειν. ἐξ οὗ τεκμήραιτ ἄν τις µέγαν σφόνδυλον ὀνο- 

µάξειν αὐτὸν τὸν δεύτερον, ὃς χωρῆσαι μάλιστα δύναται πρὀ- 

σω, καὶ πάλιν ἐντεῦθεν ἀναπιεχθῆναι. πρόδηλον ὃ ὅτι καὶ 

τὴν αὐτὴν χώραν τὴν πρόσω καὶ ἔσω Μέκληκὲ πρόσω μὲν 

ὡς βαΐνοντα ἐκ τῶν ὀπίσω μερών εἰς αὐτὴν σφύνδυλον, ἔσω 

ὃ᾽ ὅτι κατὼ τὸ βάθος ἐστὶ τοῦ σώματος, ἐάν τὲ πρὸς τὴν 

ἔσωθεν ἐπιφάνειάν τις, ἐάν τε πρὸς τὴν ὀπίσω σκοπῇ. 

6’. | 
Φυμάτιά τε ὧς ἐπὶ τὸ πολὺ κατὰ τὸν πνεύμονά εἶσιν οἳ 

τοιοῦεοι σκληρὠν φυμάτων καὶ ἀπέπτων' καὶ γὰρ ἡᾖ πρό- 
φασις τοῦ κυφώματος καὶ 3ἡ ἑύντασις τοῖσι πλείστοισι διὰ 

τοιαύτας συστροφὰς γίνεται, ᾖσιν ἂν κοινωνήσωσιν οἱ 

τόνου οἳ σύνεγγυς, 

-” 3, ” . ο ΄ ή 

Οἷς ἓν τοῖς ἄνω τὼν φρενῶν ἐστι τὸ κύφωμα, τουτοις 

κατὰ τὸν πνεύμονα τὸ φύματά φησιν ὡς τὸ πολὺ γίγνεσθαι. 

ααοά Ρεϊποϊρῖο ογα[]οπί5 Ρτορο[αεταί, Ύπππι ἀπαῖξ: αἰᾳαὶ 

οοριπίαχ εἰῖαπι οεΓνΙοεθ Ἰαχία πιασησπα ΥετίεΡΓαπη 1π Ῥτ]ο- 

χεπι Ῥατίεπι οοπΥετίετε, Ὀπάε ροίεταί απίδ οοπ]ίοςτεν 

Πιασπαπα γοτίερταιη 'αρρε]]ατὶ [εοιπάαπι, 4ῑάθ πιᾶσῖς Ρροίε[ 

1η ΡΥΙΟΥΕΠΙ Ῥατίεπι πγβεγὶ αἰφιε 1πάε τΗΓΓΗ9 Ἱερε]1. {οι- 

Παϊ απίοεπι εαπάεπι τοσίοπεπα εἴ Ρτίογεπι εἰ ΙΠίετίογεπι αἲ 

1ρ[ο Υοοβσ} ΡσΙοσγοΠι (μ]άεπα, 4 πμ Υεγίερταθ α Ρο[ετΙοΓί 

Ρατία 1π εαπα εταπιραπί Ἱπίεγίογεπι απαπι Πί 1 ΡΓοΟΓΙΙΙ-- 

ἀῑῑαίο οοχροσίδ, Π [ρεοίείαχ Γωπππι Ρατ [νε Ρεῖος [νο 

Ρο/[εΓΙοΓ. 

αδκε 

Πις εμθεγεμία Ρἰεγμηπφιιο οἴγεα ρμίπιοπεπι [ιηὲ, ἐαφµε ἆμγα 

εἰ εγµάα; ἨῬἰεγίσφιε επῖπι ε]ιωπιοδί ἔμπιογε [μπὲ σαµ/[α 

ρἱὸδί ει ἆῑ[επιίοπῖς φιίδις πετυὶ α[ῇομπιεμγ. 

Οπἴρας Γ[ρίπα [αρτα Γερίαπι ἴχαπθνετ[απ σῖρρα εἴῖ, 

15 Ρἱεγαπιᾳαθ αἲί (μρετοι]α Πετὶ οἶτοὰ ῥιπποπει.. Όοι- 
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Εά. Οἶναπι, ΧΠ. [371.] Εὰ. Βα[. Ύ. (619. 613.) 
δῆλον οὖν ὅτυ καὶ οἷς ἐν ὀσφύὶ τὸ κύφωµα ᾖ καὶ τούτοις 

ἐνταῦθα τὸ φύματα συνίσταται. ὠς τὸ πολὺ ὃ᾽ εἶπεν, 

ἐπειδὴ καὶ κατὰ τὴν διάπτωσιν καὶ πληγὴν κυφοῦται ῥά- 
χι, ὥσπερ οὖν καὶ λορδοῦται καὶ σκολιοῦτα. διὰ δὲ τοῦ 
(6193) φάναι καὶ γὰρ ἡ πρόφασις τοῦ κυφώµατος καὶ 4 

σύντασις τοῖσι πλείστοισι διὼ ταύτας συστροφας γίγνεται, τὴν 

αὐτὴν γνώµην ἐνδείκνυται κατ ἀρχὼς, ὁπότε λέγει᾽ σφόνδυλου 

δὲ οἳ κατὰ ῥάχιν, οἷσι μὲν ὑπὸ νοσημάτων ἕλκονταυ εἰς 

τὸ κυφὀν. τὸ ὃ᾽ ἐν τῇ νῦν ῥήσει λελεγμένον, ᾖσιν ὃ᾽ ἂν 
κοινωσήσωσιν οἳ τόνοι οἳ Σύνεγγυς ἐπὶ τὰ νεῦρα τὴν ἄνα- 

φορὼν ἔχει, κατὰ τὸν νώτόν τε καὶ τοὺς σφονδύλουφ. ἐγὼ 

δὲ πρόὀσθεν ἠτιασάμην τοὺς συνδέσμους τῶν σφονδύλων ἑλκο- 

µένους ἑαυτοῖς συνεπισπᾶσθαι καὶ αὐτοὺς τοὺς σπονδύλους. 

οὐ γὰρ ἡγοῦμαι τὰ ἀπὸ νωτιαίου πεφυκύτα νεῦρα τὰ ἑλκό- 

µενα πρὸς τοῦ φύμαιος ἑαυτοῖς δύνασθαι συνεπισπᾶσθαι 

τοὺς σφονδύλους" καὶ γὰρ ἀσθενέστερον πολὺ τῆς τοιαύτης 

δυνάµεώς ἐστι διά τὲ σµικρύτητα καὶ µαλακότητα, διὸ καὶ 

οὐδὲν ἐκπέφυκεν ἐκ τῶν ὁστῶν, ὥσπερ οἱ σύνδεσμου. ῥωμα- 

λεώτερου γὰρ ὄντες οὗτου καὶ συγεχεῖς τοῖρ τὀνοιο. εἰ δ᾽ 

βαϊ αμίεπι οἱ απίρας αἆ απο ρῖρρα Πἲ, ἵπ Ἠΐ6 εα ρατίε 

{μβονου]α νεγ[αγ. Ὠϊκίί ρίεγμπιφμε, Ῥτορίετεα αιοά εἰ 

σα[α εἰ Ιοΐα [ρῖπα ρἶθρα τεάστίαν εἰ ἔπαι ἴπ ΡΓΙΟΣΕΠΙ ΡραΓ- 

ίεπι μπι 1π Ἰαΐὰς οοπγεγίμγ. ΑΙ απαπα 1ηᾳ 1: ΡΙεγάπῃ-- 

4πο οπίπι ϱ]αδηιοάί {ππιογος οαυ/[α ϱ1)ἱ Γαπί εἰ ἀ[ιεπί]ο- 

Ἠπίδ, εαπάθπι Γεπίεηίίαπι ἰγαῖ, αἴαπα α Ρτϊπαῖρίο, αααπι. 

αἲί: [ρίπας γεχίεργαο αιίρι οὗ πιογρος ἱταμαπίας, πί 

σἴρραπι ε[ιοίαπί. Οποά απίεπι πμπο [οἨ Ρίξε, ααἴρας ρτο”- 

κὶπιὶ πεννῖ α[Ποϊαπίασς, αἆ πεγνος ἀοτ[ τε[εγίαγ ας γεγίθ- 

Ῥταταπι. ἨΝοβδ Υεχο απίθᾶ οαμ/[αἰ1 [πππας νοσίεΡΓατίπα 1ρα- 

αποηία αἰίταμοπίία, αιίραςοΠι εἰ 1ρίαε νεγίεργαο ἰγαλιῃ-- 

εωτ, Νοπ οπίπι αγὈΙΙΓαΠΙΙΥ πΠογνο απῖ 8 [ρίπαθ πῃΠθ- 

ἁμ]]α οτἱαηίας αἰίχαμογο [εομπι νεγίερτας ρο[ε, «απ εί 

«Ῥτορίες εχἰραϊίαίοπι οἱ Ρτορίεγ πιο]]{ῖετα Ίοπρε πιρεο]]]1ο-- 

τος Ππίέ ο παπι αἱ ργαε[ίατο 1ά ρο[μηξ, ᾳιἱρρο αἱ οὐ ο[]- 

Ῥας πος ἀερεπάεπε, απεπιαάπιοάσπι Πραππεπία πας 11Γ- 

| 
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Εᾱ. Οπατῖ. ΧΠ. [57ή. 572. 1 ν Ἐά. ΡαΓ. Τ. (612.) 
ἂν κοινωνήσωσε τοῖς φύμασι, δύνανται οὖν ἐπισπασθαυ 

τοὺς σφονδύλους. 

’ ο. 
” 4 , ” ” 3 ’ κ 4 ή 

Όσοισι δὲ κατωτέρω τῶν φρενῶν τὸ κύφωμά ἐστι, τούτοισε 
γοσήµατα μὲν ἐνίοισι προσγίνεται νεφριτικὰ καὶ κατὰ 

κύστιν, ἀτὼρ καὶ ἀποστάσιες ἐς ἐμπύημά το καὶ κατὰ κὲ- 

νεώνας καὶ [373] κατὼ βουβῶνας χρόνιαυ καὶ δυσαλθέες 
καὶ τουτέων οὐδ᾽ ἑτέρη λύευ τὰ κυφώµατα. 

Κατὰ συµπάθειαν. δηλονότι τὰ εἰρημένα νοσήματα }γί- 
Ίνεταυ. συµπάσχει δὲ τὰ ὁμογενῆ καὶ τὸ πλησίον ἅπερ 
ἐλέγετο κάν τῷ σύνεγγυς καὶ τὰ κοινὰὸ καὶ μάλιστα κακοῦντα. 

δυσεντερία μὲν οὖν καὶ κιρσοὶ κατὼ µετάστασιν τῶν ἐργα- 
ζομένων τὰ φύματα χυμῶν γεννώμένα θεραπεύει τὴν κύ- 
Φωσιν. ὅσα δὲ κατὰ συµπάθειαν γίγνεται νοσήματα, τού- 
των οὐδέν ἔστυ λυτικῶν τών ἐξ ἀρχῆς παθών. 

πηῖοτα [απῖ εἰ πεγνῖς οοπ]αποία: 4ο Π ΤπῬετοπ]ϊ αΠιοῖαπ- 

τπτ, Γεοιπι ἵταμετε γετγίερτας ρο[απ!, 

Χ. 

ὔεγιι εκ. Πῖς φιηῖδις [μῦ [εριο ἵγαησνετ[ο οἶδδα [ρίπα ε[, 
ποπ] γεπµτα εἰ νε[ῖεαε ία [μμεγρεπίωιες /εά εἲ 

αὔ[οε[]ις αἆ ία εἰ ἱπβμῖπα, ομὶ ἅίμ ππαπεπὲ εἰ αεβτε 

Γαπαπειγ, Φιογα πεµίέγµια οἱῤύμπι [οἰνῖε. 

ΟΡ εοοπ[επ[απα [απο ῬτοροΠά αΠεοίας [αρεγγεπῖπηξ, 

0οη/[επία απίεπι α[Πποϊαπίατ εἴ ᾳπαε Γμπί ε]αδάεπι σειεΓίβ 

εἴ 4«παε ν]οῖπα, 9«µαε [αργα βαπιποανιέ, απππι Ρργοχίπιος 

ἀῑκτί: Ύπαε οοπιπιαπῖα Ῥτίπο [απ πιᾶχίπε Ἰαεάαπίαν, 

Τοτπιῖπα Ἱριίαχ εἰ νατίοεό, ΑΠογαπι οβυία εταῖ Γςςογί1ΠΙ 

{πρετοα]α εκοϊιαπ[ῖππαι ἱταπεία[ο ρίθραπι ουταηῖ; {[εά ες 

16 τηβ]16 ᾳπαρ οοπ/Γεη/{ας οααία οτἰαπίας πι]απα ε[ι αοά 

Ῥχϊοχεπι πιογβαπι 4ἐρε]]αί, 
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Ἐά. Οµατί, ΧΗΠ. [57.1] "Εά. Βὰ{. Ύ. (615.) 
ια. πο 

᾽Ισχία δὲ τοῖσυ τουτέοισιν ἀσαρκότερα γίνεται ἢ τοῖσιν ἄνω-- 
εν κυφοῖσιν. 

Οἷς καε ὀσφῦν ἐστι τὸ κύφωµα, τούτοις ἰσχία μᾶλ- 

λόν ἐστιν πο τῶν κατὰ θώρακα κυφῶν. ἐκ τούτου 
δὲ ἆηλον ὡς καὶ τοῖς κατὰ θώρακα κυφοῖς ἄδαρκα μετρίως 
2ίγνεταυ τὰ κατ ἐσχίον, ὧς ἂν κοινωνοῦντα τῇ ῥάΧχει. 

| β. 
. [ , τς { ῃ ’ 3 » 
17 µεέντου συµπασα ῥαχις µακροτέρη τούτοισιν ἢ τοῖσιν 
ἄνωθεν κυφοῖσι. 

Τοῖς µηδέπω τελείόις κατὰ τὴν ἠλικίην πρὸς τῷ κοινῷ 

τῆς ἀτροφίας, ἔτυ καὶ ἀναύξητα τὰ πεπονθότα μόρια γί- 
γεται, καθὀτυ καὶ πρὀσθεν ἐθῥέθη.. νυνὶ. δὲ προστίθησιν 

ἄλλην διαφορὰν οὐκ ἀπὸ τῆς ἡλικίας, ἀλλ ἀπὸ τῶν πε- 

πονθότων μορίων ὅσῳ γὰρ ἐν αρχῇ μᾶλλον ἑαυτῆς ἡᾗ ῥά- 

ΧΙ. 

Πῖς αμέεπι εοὔαε εχεπµαπίμγ Ἱπαβὶς οµμαπῃ ομῖδις [ρίπα 

[ωρτα ρἶδδα ε[. 

Οαἴρας Γριπα αἆ Ίππιρος σῖρῃΏα εΠ, Ἠὶδ «οχαο ρταςὶ- 

Ίουες [απί «παπι οαπίβας αἆ Ρρεοίαᾳ5δ, Ἠϊπο απίεπι πιαπῖ-- 

{εβαπι ε[ἱ οοκας ουῖρας Γρίπα αἆ Ῥεοία5 σῖρῃρα ε[ι σταεῖ-- 

1ε5 πιοάίοε τεᾷᾷ1 Ρεορίεσ οοµ/[εΓαπα ᾳπεπι λαρεπί ουπι [ρίπα. 

ΧΠ. 
Τοία αμίεπι [ρίπα ἱοπρίογ Πῖς ε[ξ φιιαπι αιῖδις α [μρεγῖοτὶ 

Ῥατίε βἰδδα ε[. 

ἨΠι αυ αείαίε ποπάμπι τορα[ία {απῖ, Ῥταείετῃπαπα 

ααοά οοπιπιιαπῖ5 ε[ὶ Ἠιαοῖεδ, αοοεᾶΙΐέ αᾳοά αΠεοίαε ρατίες 

ηΟΠ αιρεηίασ, (αεπιαἁπιοάσπα εἰ απίεα ἀῑοίαπα εΠ, ΊΆαπο 

ἀῑ[οτίπιεπ ααά αἀ]αηρδῖιί ποπ αρ αεἰαίε, [εὰά α Ἰοοῖς α[ε- 

οἱ]; Ίβπι Γρίπα 4ο ππαρίθ γετ[ὴς [αμπι ἀπιάαπι νιπαίασ 
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χις πάθη, τοσούτῳ μᾶλλον ἀναυξεστέρα γίγνεται, διότι τῆς 

ενέσεως αὕτη καὶ τῆς αὐξήσέως ἄνωθέν ἐστένι 

ιΥ. 

“Ίήβη δὲ καὶ γένειον βραχύτερα καὶ ἀτελέστερα καὶ ἀγονώ- 
τερου οὗτου τῶν ἄνωῦεν κυφῶν. 

Τῳ Αο λό: .. 9 ’ . ’ , δ ἀ 

ᾧ κοινῷ λόγῳ τῆς συµπαθείας προσέρχεται διαφορὰ 
3 , 

πατὰ τὴν τών τόπων φύσιν. ὁ μὲν οὖν κοινὸς λόγος ἐστὶ 
.) ’ . ’ μη] 3, 4 3” 

τὰ πλησιάζοντα τοῖς πεπονθόσι συµπασχειν. διος δὲ ἔγθα 

μὲν ἀναπνευστικὰ μόρια δυσπνουστέρους }ίγνεσθαι τοὺς πά- 
σχοντας καὶ κεργχνώδεις, ἔνθα δὲ τὰ κατωτέρω τῶν φρενῶν 

’ / ε -” Γι α ΄ 3 « ᾽ 

γίνεται βραδυτέρα 1} Ίβη. ἔπεταυ δὲ τουτῷῳ καὶ 4 κατα 
) 

τὰ γένεια βλάβη, 

ιδ’. | 

[375] Οἷἶσι δ᾽ ἂν ηὐξημένοισι τὸ σώμα γένηται κύφωσις, 
τούτοισιν ἀπαντικρὺ μὲν τῆς νόσου τῆς τότε παρεούσης 

εο παῖπας ααρείατ, (παπι Ἠαρεαί εἰ οτΙβίπεπι εἰ ΙΠΟΓΕΠΙΕΠ-- 

Ίαπι {άρεγπε, 

ΧΙΙ. 

Ῥμδες αµίεπι εἰ δατζα [είς ἵπεγε[εῖε εἰ πηῖπις εοτηρ[είμτ, 
παῖχιις ἴεεπι ᾖεομπαί [ωπε οµαπι οαμίδμς ριδόα ε[ξ µατς 

/μρεγίου. 

Αά οοΠΙπΙάΠΘΠι ΥΒΙΙΟΠΕεΠΙ «οη/Γ[εη{α5 ασοθεάΙέ ἀῑΠετεπίϊα 

εκ παίΐπτα Ἰοσσταπ. «Οοπιπιαπῖς Ισίίατ ταίῖο εβ πί 4παε 

ν{(]α[ῖ ]οοῖς Ρτοχίπια [απί οοπ[ευ/α αΠιοϊαπίατ» Ῥτορτία 

απίεπα, αἱ αῬί Ἠαε ρατίες Ἰαεάαππίας 4ααε [ρίτιμϊ αοεοπι- 

πποάαπίαν Γεοπαίασ, πα Γρίγίίας αερτε εἰ οἵπῃ [ΟΠΟ πιοΥεᾶ- 

{πχ αδί αιιαε Ἱπίτα Γερίαπι ἱταπδγετίαπι ῬαῦεςῬ Γετίης 1η- 

ετείσαί, Ιαεάαίπτααε εἰίαπι Ῥατῦα, 

ΧΙΥ. 

δεά φμίδις οοὔρογε ]απι τοῦιμ[ίο εἰρύα [ρίπα ᾖὲν Ἰς ευῖ- 

ἀεπίετ [οἰυῖε πιογδιπα ἔιωιο επί(επίεπα; ΤεπΙροτε ἴαπιεῃ 
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κρίσιν ποιέει ϱ) κύφωσις. αἀνὰ χρόνον µέντου ἐπισημαίνευ 

τι τῶν αὐτέων, ὥσπερ καὶ τοῖσυ ἑτέροισιν ἢ πλέον ἢ 
ἔλασσον. ἧσσον δὲ κακοήθως, ὡς τὸ ἐπίπαν μὲν τοιαῦ- 

τά ἐστο. 

3 3”, ” 

Τὸ ἀπαντικρὺ νῦν εἴρηκεν ἓν ἴσῳ τῷ ἐκ τοῦ φανεροῦ, 
ὕπερ ἄλλοι τινὲς τῶν παλαιών ἄντικρυς εἰρήκασιν' ἐκ μὲν 

- ” ., ἡ ” /; 
τοῦ φανεροῦ καὶ ὡς εἴπῃ τις αἰσθητοῦ κρίσιν ᾗ κύφωσις, 
ιο 3 ] ’ ΄ . Γε Ἀ Δ ΄ 3 -” 

ὕπερ ἐπὶ λυσιν λαμβανει καὶ δόξειεν ἄν το πάθος ανηρη- 

σθαι παντάπασιν. ὑπολείπεταιυ µέντου τι λείψανον βραχὺ 
” [ή 

παροξυνόµενον, ἐπί τὲ τοῖς κατὰ τὴν δίαιταν ἁμαρτήμασε 
οἡμώς. ” ” ”. νο ῃ 

καὶ ἓν τῃ των εξωῦθεν απατη βλαβερον. 

εξ. 
ΤΙολλοὶ µέντου ἤδη καὶ εὐφόρως ἤνεγκαν καὶ ὑγιεινῶς τὴν 

κύφωσιν ἄχρυ γήρως, μάλιστα δὲ οὗτοι, οἷσιν ἂν ἐς τὸ 
εὔσαρκον καὶ πιμελῶδες προτράπηταυ τὸ σῶμα. ὀλίγου 
μὲν δη καὶ τῶν τοιούτων ὑπὲρ ἑξήκοντα ἔεη ἐβίωσαν, 

οἳ δὲ πλεῖστου βραχυβιωτεροί εἶσιν 

εἶις αἰφμίά [ε ο[επᾶίε, [ομι εἲ ἐς ομῖ Ἰ]μπίογες [μπὶ 

αμὲ ρίως αμὲ παῖπμος Ρἰεγωππφμε αιμίεπα «ῖ α[}εοίις πεις 

πια[ἰρπί [μηέ. 

Ἐνιάεηίεςγ ἀπαντικρὺ ημπο ἀῑκίε, ᾳποά ποππα]ϊ αῑῖ 

εκ νείετίρας ἀἰχετιιπί ἄντικρυς. Ἀρετίε 1βίία εἴ, μἳ ἀϊκε-- 

τί ουδ, απαίι το πιαπι {επεαίιτ, σἶδὺα Γρῖηα αἆπη τε 

εα, Ύ«ωας6, ο υπ πιοῖρας πά]σαίατ, 14 ει [οἰνιίας, εχρε]- 

Παπίας νιἀείαχααε εκ ἰοίο πιοτρις Γαπιπιοίᾳ. Ῥαρεν/[απί 

ἴαπιεπ τεΗηιῖας Ῥαγνας «μας Ἱγπίαπίατ, { φπῖά νεἰ Ία 

ταἰΙοπε νἱοίαδ Ρεοσείιχ νε] ποχῖαπι οκἰτίπ[εοις αοουτγαῖ, 

ΧΥ. 

ζει φμίάεπα ϱἱδδί [αοῖ]ε εἰ ποπ [εοις φμαπι Όεπε φα[εη- 

τες ]απα [με αἆ [επεοεμέε τὰ πια[ὶ ᾗ[ι[πιεπιωπὲ, Ῥγαε- 

Γετιῖπι σιῖόις εοτρι5 εαγηῖς ρἰεπμπα εἰ ρίπριε ε[[Γεοῖωπα΄ 

ε[ξι Ραμοί ἴαππει επ τὶς αἆ [ενασε[ίπιωπι αππµπι γετρε- 

πεγιπὲ, μἰεχίφιµε επἰπι οἰείμς ππογιµπέμή.. 

ν 



-. 
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Εὰ. Οµατῖ. ΣΠ. Γ278.] ΑΝ Ἐά. Ῥαῇ[, Υ. (642.) 
4ιὰ ῥώμην φύσεως καὶ τοῦ πάθους τὴν ἐπιείκειαν, ἤδη 

δὲ καὶ τὴν ὅλην δίαιταν, ἣν ὃ πάσχων διαιτᾶται, µέχρυ 

γήρως ἔνιοι τὴν κύφωσιν ὑγιεινώς ἤνεγκαν. 

, 
ιοτ. 

."Ἔστι ὃδ᾽ οἷσι καὶ ἐς τὸ πλάγιον σκολιοῦνται σφόνδυλοι ἢ 
τῇ ἢ τῇ. ἢ τὰ πάντα μὲν Ἠἢ τὰ πλεῖστα τὰ τοιαῦτα γίνε- 

ται διὰ συστροφαὰς τῆς εἴσωθεν ῥάχιος. ᾿ 

Εϊπον ἔμπροσῦθεν Ίδη περὶ τῆς σκολιώσεως ὡς γίνεται 

πατὼ τὸ πλάγιον µέρος τοῦ σφονδύλου συστάντος φύματός 

πως καὶ ἐφέλκοντος ἐπὶ ἑαυτὸ τοὺς συνδέσμους, τοῦτο λέγευ 

δὲ καὶ ὁ “Ιπποκράτης, ὅτι διὰ τοὺς τόνους. 

εζ”. 
; ανν. Ν ” , Ἆ 4 / 

ΤΙροσξυμβάλλεται δὲ ἐνίοισι σὺν τῇ νούσῳ καὶ τὰ σχήματα, 
3 3 ς ϱΌ Ἀ 3 ’ / 

ἐφ ὀποια ἂν ἔθισθεωσι κεκλίσθαι. 

ΟΡ. να]ιάας ν]τεςδ, οἨ πιοτραπα Ίενεπι Ίαπιαο οὗ απῖ-- 

Γ νετίαπι ν]οίας ΤΑΙΙΟΠΕΠΙ, 4πα πνἰναπί ποπΠυΙ, ΡΙΡΡΙ φπαΠ 

{απι αἆ Γεπεοίϊαίεπι π[ααε ν]ίαπι ἀεριηπῖ, 

ΧΤΙ. 

Ἱποππιιι]ὶς εξίατι νεγίιεόγαε αὖ ᾗαο υεἶ ία ρατίε Ὅι ἰαέμς 

πιοςεΠΕΙΥ. Ἴ]αες ἔαπιεπ υεἰ οπιπία υεἰ εοπιρίμγα ὑιειάμηὲ 

εο φμοᾶ /ρίπα αὖ ἰπιεγίογί ρατὶε ἀεργανεξιγν 

Απίοα Ίαπι ἀῑπίπιας [ρίπαπι αἆ Ἰαΐπ εοπνετ! οτίο 

«80 εἶας Ἰαίετο {πρεγοπ]ο αποά αἆ [ο Ιπα]εγεῖ Πσαπιεηία. 

Ἠοο Ηἱρροοταίες Πε ἀῑκίι διὰ τοὺς τόνους, 1ὰ ε[ι ρετ 
ΏΕΣΥΟΒ. 

ΧΥΠ. 

Οιοσάαπι εείαπι ἵπ τὰ υἰίμπι εοπιρεἰ[ῖεξ πα εµπι ΤΠΟΤΡΟ 
λαδίεµς 1ίε, Φμο Ίαεεγε οο/ ευ εΓΙ. 

. 
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Τὸ μέντο τῷ συρῥεῖν μᾶλλον ὡς ἐπὶ τὸ ταπεινότερον, 
τὸ δέ τι καὶ τῷ θλίβεσθαι μᾶλλον, ἐφ ᾧ κατάκειταί τις, 
εἰς τὴν τοῦ κυφώµατος γένεσιν 3 συντέλεια γίνεται. πρώτη 
ὃ᾽ αἰτία καὶ κυριωτάτη τῶν φυµάτων καὶ τῶν ἄλλων νοση- 

µάτων ἡ φυσικὴ τοῦ µέρους εὐπάθεια. δέδεικταυ γὰρ εἲς 

τὼ τοιαῦτα μύρια συρῥεῖν τὰ περιττά, 

]. 

[574] (614) ᾽4λλὰ περὶ μὲν τούτων ἓν τοῖσι χρονίοισυ 
κατω πνεύμονα νοσήµασιν εἰρήσεται. ἐκεῖ γάρ εἶσιν αὐ- 

τῶν χαριέσταται προγνώσιες περὶ τῶν μελλόντων ἔσεσθαι. 

ΤΙολλὰα καὶ κατὰ τὸ βιβλίον τοῦτο γράψαι ἐπηγγείλατο 
μὴ σωζόμενα νῦν, ἃ τάχα μὲν οὐδ᾽ ὅλως ἔγραψεν ἢ οὐκ 
3 ’ 3 ο) -- 3 

ἐσώθη, καθαπερ καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν παλαιών βιβλίων οὐκ- 

έτι σώζεται, περὶ ὦν τῆς ἀπωλείας πολλοῖς }έγραπται. 
- ο. 3 

περὲ ὃ᾽ οὖν τῶν κατὰ πνεύμονα χρονίων εἴρηταυ μὲν πολλὰ 
3 » ! η ” - κα ολ ιο Ἀ ε » 

κάν τῷ μείζον περὶ παθῶν, οὗ καὶ ἡ ἀρχή” Ἠν ἡ τοῦ 

Οοπουσεῖί αἆ [ρίπαπι ρἶῦναπι εΠΠοϊεπάαπι εί αποά πια- 

Ἱετία πιασῖς οοπΏπαί αᾱ τὰ αποᾶά Παπαϊ]ίας ε[ὲ οἱ φποά Ῥατβ 

1π ᾳπαπι ᾳπῖ5 ουραί πιαρῖ οοπιρτϊπιαίατε Έτίπια απίεπι 

εί ρταεοῖραα οαυ[α εἴ ἴαῬετοι]ϊ εἰ οι]αδ]ρεί ντΠΙ ε[ὶ ρατ-- 

παπα Ἠδίπτα ἨΙΟΥΡΟ ορροτἰµΠῖοτ. ἈὈειποπ[γανιπιας επῖπα 

αᾱ ε]αςπιοάϊ ρατίε5 οΟΠοµΙτετο εα ϱπαε {αρεταπί, 

ΧΥΠΠ. 
Γετωπι ἄε λὶς αδεπιµς, Οµαε ἄε ἀἰμεύπὶς α[γεοιῖδις ρμίππο- 

πῖςς ἰδὶ επίπαι ὧε ῖς [ωέμγογμπι ρμἰο]εγγίπιαε ῥτοβπο[Ώῖ- 

εαζίοπες ἐγαάμπέμτ. 

Μα]ία ᾳποαθ α]ῖα 1π Ἠοο 1ρτο {ε ρο]]οείας [οπρίι-- 
ΣΗΠΙ Ύπαθ ἨΝΠο ΠΟΠ οχ[ίαηί. Έα {ογίαΠε νε] ποπ [οπΙρΠί 

Υε] Ιπίετιεγαπί, απεππαάπιούάσπα εἰ πιπ]ία αἰία απαπογαπα 

νο]ηπηίπα πας ἨΠΠοΟ Πο εκ[απί, ἆε αποταπι ἀπίεγίι 

«οπρ]αχγες [ογ1ρ[εγαΠί, Ὀο ἁἰπίιγηϊς Ισίίαν αΠεοίριας ρα]- 

ΠΙΟΠΙ6 πηπ]ία Παρεπίας εἴ ἵπ πια]οτὶ ρχο ἆθ πιοτβῖς, οπ]α5 | 
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. τὰ. Ολαχί, ΧηΠ. [274] Ε ἆ. Βα[. γ. (614) 
Ὁ χεύμονορ µαρτηρίη ἑλκωθδῇ. εἴρηται δὲ κάν τῷ πρώερ περὶ 

νούσων, οὐκ ὀρθώς ἐπιγεγρομμένῳ, οὗ ή ἀρχή" ὃς ἂν περὶ 

ἐήσιος ἐθέλη ἐρωτᾷν ὀρθῶς καὶ ἐπερωτώμενυς αποκρίνεσθαι. 

ἆλλ᾽ οὐδ᾽ ἐν ἑτέρῳ τούτων ἃ νῦν ἐπηγγείλατο τελέως διώ- 

ρισταυ. 

9’. 

"Όσοισι δὲ ἐκ καταπτώσιος ῥάΧχις κυφοῦται, ὀλίγα δὴ τούτων 

ἐκρατήθη, ὥστε ἐξιφῦναι. 

”4χρι νῦν ἔγραψε περὶ τῆς ἐἔξωθεν αἰτίας διαστρεφο- 
µένης ῥάχεως. ὕσα δὲ ἀπὸ τῆσδε τῆς ῥήσεως ἐφεξῆς γέ- 

Ζθαπται πάντα περὶ τῶν ἓκ καιαπτωσέως 3 τινος πληγῆς 

ῥλαπιομένων τοὺς σφονδύλους εἴρηταυ καὶ ἔστί τὼ πλεῖστα 

σαφῆ, πλὴν εἴ που δέου παραλελειμμένην αἰτίαν προσθεῖ- 
ναι, καθάπερ καὶ νῦν τὰ ὀλίγα κατὰ τὴν ῥάχιν παραρθρη- 
μάτων ἐπανορθοῦται. καίτοι τούτου νῦν δυνάµενος τὴν αἰ- 

τίαν ἓν τοῖς ἐφεξῆς αὐτὸς ἐνδείκνυται, γιγγλυμοειδῶς εἰπων, 

παπα ο: { ρα]απιοπῖς ατἰεγῖα εχι]οσγείασγ; αἴφιπο είῖαπι 
1 ῬΤίπιο 1Ρχο ἆθε πιοχρῖδ, αὐϊ Ποπ τεοίο Πία Ἱπ[οπὶρίίατ, 

ου]ας παπα ε{: απ΄ πἰῖηπε ΙΠίεγγοσατο ἆ4θ ουταίίοπε 

τεοίο γε]ί τοραϊάδᾳιθ τε[ροµάεγθ. θεά 1π ΠΕΠΙΓΟ ΠογίΠι 

Ρ]επο οκ[εααϊίαχ αιαθ ο Ρρομἱεείαγ, 

ΧΙΧ. 

Ομἱόισοιφιε εαπάεπείδις βιδύα [ρίπα ᾗε, ραμοῖς ία 60/ἱ- 

ναἰε[είε µε ἀἰγίδαξμγ. 

Αά]ιο [οΏρ[ίί ἆὲ [ρῖπα οἶίτα εκίογίογεπα οαΗ{ᾶΠι ἆε- 
Ριαναία. 0αθ ἀεἴπεερς αἁ[οτῖρῖτ οπιπῖα [απί ἆε νετίερτῖς, 

ᾳὖαε οἨ οα[απι νε] Ιοίαπι αΠαπεπι Ἰαεάσπίατ,  Ῥιεταφιιθ 

απἴοπα ρίεπα Γαπΐ, ΠΠ ΠοαΡῖ οριας Πἱ οπι][ἴαπι οαι/[απι αᾱ- 

Ἰΐοετα, ααεπιαάπιοάσπι εἰ παπο (πππι α[[εγ]ί, ταχο Ἰαχαίαι 

Γρίπαπι τεμ], Οσ]ας τεί οα[απι, οἱ ΠΙπο αεγγο Ρο- 

6ΑΙΕΝῦΌ8 ΤΟΜ. ΧΥΙΠ. κκ 
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Ε. Οµατι. ΧΙ. [74.1] ΓΕ. Βαζ, Ῥ. (6441.) 
τοὺς σφονδύλους συγκεῖσθαι, ὅταν εἷς τις ἐξ αὐτῶν καθ’ 
ὀντιναοῦν τρόπον ἐκπίπτη εἰς τὴν τῆς διαρθρώσεως, χαλε- 

πωὠτατόν ἐστιν ἐμβιῤάσαι, πολλών μὲν ἀποφύσεων οὐσών, 

πολλών δὲ κοιλοτήτων ἐν ἑκάστη, τοῦτο γὰρ καὶ ὃν αὐτῆς 

τῆς ὄψεως ἐπὶ τῶν ὁστῶν ἐμάδετε. 

/, “. 

Τοῦτο μὲν γὰρ αἳ ἐν τῇ κλίμακι κατατάσιες οὐδὲν απεξή- 

Όυναν, ὧν γε ἐγὼ οἶδα. χρέονται γὰρ οἳ ἐητροὶ μάλιστα 
αὐτῇ οὗτοι οἱ ἐπιθυμέοντες ἐκχαυνοῦν τὸν πολὺν ὄχλον. 
τοῖσι γὰρ τοιούτοισυι ταῦτα Βαυμάσιά ἐστιν, ἢν ἢ κρὲ- 
µάμενον ἴδωσιν ἢ ῥιπτούμενον τ ὕσα τοῖσι τοιούτοισιν 
ἔοικε καὶ ταῦτα κληϊζουσιν αεὶ καὶ οὐκέτυ αὐτοῖσι µέλευ 
ὁκοῖόν τι ἀπέβη απὸ τοῦ χαρίσµατος, εἴτξ κακὸν εἴτε 
αγαθὀν. οἳ µέντου ἐητροὶ οἳ τὰ τοιαῦτα ἐπιτηδεύοντες 
σκαιοἰ εἰσιν, οὓς ἔγωγε ἔγνων. τὸ μὲν γὰρ ἐπινόήμα 
ἀρχαῖον, καὶ ἐπαινέω ἔγωγε σφόδρα τὸν πρῶτον ἐπινοή- 
σαντα καὶ τοῦτο καὶ ἄλλο πᾶν ὅ τυ μηχάνημα κατὼ φύ- 

απϊΠεί, ἵπ Γεαπεπίῖριας ἀεπιοπ[γαί απιάπα [επΙρίξ, νογίεῦγας 

οαγζ]ηῖδ πηοάο ἱπβτιοίαδ, Ἱία αἱ υὈί μπα αἰηπα ααονῖθ 

πηοάο εχοϊἀεσῖί Ίπ [ιαπ Γεάεπαῃ πιασΠπο πεσοβῖο τεγετίαίασ, 

ααὔπα ἆπ βηρα]1 πια] Ρτοοείας ΠΠῖ, πια] ἤπης. Ἠοο 

απίεπα εἰ αὐ[ρεοία 1ρ[ο 1π οιθις ἀῑάΙοί[ς, 

ΧΧ. 
7απι νετο ΙΠπΙεπΠο φµαε [μρεγ [εαίαπι αἀλίδειμγ πίτα 

ομοᾶ [οἶαπι τει. ἙΕα Ῥοιἱ[[πιιήι πμεμπέµ ππεαϊοἳ 

ομὶ αριά υμίρις υἰάεγί φοἰωπὲ Ἱπαβπµτη αἰίφμίά πποἰἰγῖν 

«4ρμά Ίος επἰπι αἀπιγαπάμπι ε[, [μ[ρε[ωπα Ινοπαίπεπα 

ἴπεμεγὶ φεὶ ΡΥο]εείμπῃ εἰ ἐα]ε φμἰάρίαπε, [επιρεγφιε Ἰαεο 

αὖ 1ρ[ο ἰαμάωμέμγ, ομῖ πεο μἰιγα εµγας ε[ξ ομίπαπι α[)ε- 

οἴμς [εφμαίμγ εω Π]μηιοᾶὶ νγαε[αᾶἰο, Φοπµέπε απ ππᾶ- 
Ἰω. Ιεαὶοί νετο φμὶ Ίιαεςο [ἐμάεπὲε γιάες [μπε Φος 

φμίάεπα πουὶ. Ἰπυεπείο φμίάεπι φειµ[ία εἰ, αἴφμε Ρο 

/απε ρτίπιμπι αιίογεπη ἰαμᾶο, ΟΙ /Γοἰωπι Πμ]μς, /εά 

ομ]όφμε ππαελἰμαπιεπεὶ [εεμπάμτα παιμγαπι επεοβίιαιἶς 



{ 
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Εὰ. Οματι. ΧΠ. [574. 375.] ΓΕ. ῬΒα[. Ῥ. (614.) 

σιν ἐπενοήθη. οὐδὲν γάρ µου ἄελπτον, εἴ τις καλώς 
σκευάσας κατασείσειξ, κἂν ἐξιθύναυ ἔνια. αὐτὸς μιέντοῦ 
κατησχύνθην πάντα τὰ τοιουτύτροπα ἐητρεύειν οὕτω, διὰ 

τοῦτὸ ὅτι πρὸς ἀπατεώνων μᾶλλον οἳ τοιοῦτοι τρόπου. 

” ’ ” 

[575] ᾿Επειδὴ προηγεῖσθαι χρὴ πάσης ἐμβολῆς ἄρθρων 
ἀντιτάσεις, ὡς ἐδείξαμιεν, ἔστιν ἀναγκαῖον καπὶ τῶν ὁστῶν, ἐστι 

καπὶ τῶν κατὼ ῥάχιν ὡσαύτως πράττειν. ὕπως μὲν οὖν ἀντιτεί- 
φὲιν ὠφελίμως χρὴ μετα τόδε διδάξει" γυνὶ δὲ διαλέγεται περὶ 

” ” ”, ἊἈ 3 ι. ” 

τῶν κακώς γιγνομένων κατατάσέεων, ἔθος ὂν αὐτῷ ποιεῖν 
οὕτως, ὡς δη δέδεικται διὰ τῶν ἔμπροσθεν. δεῖ γαρ ἑἐλέγ- 

΄ 
’ Γ - - ” ” 3 ” ήν ] 

χειν πρὀτερον ὅσα κακῶς ποιοῦσιν ἔνιου τῶν ἰατρῶνν, εἰθ 
- / ] η , τ ” ) 

οὕτως διδάσκειν τα βελτίω. κατασπώντων οὖν πολλών δια 
Δ 3 

κλίμακος τῷ κατὰ ῥάΧιν παραρθρήµατα, μάλιστα μέν φησυ 
3 ο) πι η , Β » 5» Π , 

μηὸδ᾽ ἀνύειν τι τὴν ἐπίνοιαν ταύτην. εὲ ὃ) ἄθα ῥούλοιτὸ 
ω , , - ” ” / 

τις χρῆσθαι, διδάσκει τρόπους οἷς χρῴτο ἄν τις κάλλιστα. 
’ ” / ” , ” 

πρόκειται γὰρ ἓν τῇ κατατάσει τὴν μὲν ἄνω τάσιν τῆς 
κα 3 /᾿ 3 ” - εν , 
ῥαχεως ἐργασασῦαι δια τῶν δεσμών, οὓς περιβάλλομεν πλη- 

σηῦῖππε επῖπα ἀἰγιάο, πιοπυιµίία γε[ίεωῖ μο[]ε, [ ομῖς γεεῖθ 
Ῥγαεραταπς οοπομείαι; [εὰ 1ιµτρε ετί(ἰπιανὶ ε]ιοπιοᾶἱ 

γπογδίς τα Ἰπεάετί, ομπι ε[ιοπιοςἱ πιαεἰἰπαιίοπες Ἱπαρῖς 

[πε ἰπιρο[έογιπη. 

Οποπίαπι, πῖ οΠβοπάίπαςδ, ἴπ οπηπίδας ατἰϊοι]1ς τεῖ- 

Ίπεπαβ]6 Ρταεσεάετε ἀερεί {π ἀϊνετ[ας ρατίες εχἰεη{[ο, εαπ- 

ἀεπι ᾳποᾳπε αἆ [ρίπαε ο[/α πεοεί[ε ε[ι αἀμίβετθε. Όυα Υετο 

ταίίοπε ἀπίεπάεγε 1π ἀϊγει[α οοπνεπ]αί, 1π ΓεηπεπίΙβιι5 ἆο- 

οεΡῖί,. ΊΆιπο 4ε εα ΙΠΙΕΠΠοΠε ]οᾳι1 {ασ φας πιπας τεοίθ 

αμδείασ, αποά {αοεγο οοπ[αεν]ί, [οι 1π Ῥτίογίρας ]απα 
πποπ[ιγαίμπη ε[, Ῥτίπιο επῖπι τε]οϊεπᾶα Γαπί ᾳπαεσππᾳαθ 

πια] α ομΙραςόάαπι πιεαϊοῖς Πιαπῖ, ἀείποερς ἰταάεπάα [απέ 

ΓαἸαμχίοχα. ἹΤβίίαχ «ΠΙΙΠΙ πιεζ]οὶ οοπιρ]Ιχε Ἱαχαίαπι Γρὶ- 

ΏΔΊΗ Ῥεχ [οα]απι εχἰεπάαηί, α[Γενῖῖ απ Ργ]πιῖς ε]ασπιοςί 1π- 

ΨεηΙΙοπείη πΙ]μ]] Ρρτοβεστε; { αιῖς ἴαιπεηπ εα ηΙῖ νε], ἆο- 

εεῖ ᾳιποπιοᾷο {4οεγα 1 ορίίπιε Ρο[Πί. Έπσο ἵπ ἱπίεπάεπάα 
Γρίπα Ῥτοροβίαπι ε[ ΓΠιρετίογεπι Ραγίεια Ιπίεπάετε Ρες 

κκ 
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μά. ΟΊνάψι, ΧΠ. [375.] Εὰ. Βαΐ, Υ. (61) 
σίον τοῦ πεπονθότος μέρους, τὴν δὲ κάτω διὰ τοῦ βάρους 
τοῦ σώματος. πρὸς τοῦτον οὖν ἀποβλέπων τὸν σκοπὸν 
ἀκολουθήσεις τοῖς ὑπ αὐτοῦ λεγομένοις ἐφεξῆς" ἔσει γὼρ 
τα πλεῖστα σαφῆ. 

μα. 
” ᾿ α- 3 Ν ο ι Φ « ; Π - 
Όσοισι μὲν οὖν ἐγγὺς τοῦ αὐχένος ἡ κύφωσις γένηται, ᾖσ- 

σον εἰκὸς ὠφελέειν κατατάσιας ταύτας τὼς ἐπὶ κέφαλήν 

μικρὸν γὰρ τὸ βάρος ἡ κεφαλὴ καὶ τὰ ἀκρώμια τὼ κα- 
ταῤῥέποντα. αλλὰ τούς γε τοιούιους εἰκὺς ἐπὶ τοὺς πό- 

ὅας κατασεισθέντας μᾶλλον ἐξιθυνθῆναι. µείζων γαρ 
οὕτως καταρῥοπίη ἐπὶ τὼ τοιαῦτα, ὕσοισι δὲ κατωτέρω 

4 ΄ τμ ον αν Ἆ ’ το υβωμα, τουτοίσιν εἰκὸς μᾶλλον ἐπὶ κεφαλἠν κατασείε- 
3 τ 3 ’ , 3 ” Ἀ ”. σῦαυ. εἰ οὖν τις ἐθέλει κατασείειν, ὀρθώς ἂν ὧὦδε σκευ- 

ἅζου. τὴν κλίμακα χρὴ σκυτίνοισιν ἐν ὑποκεφαλαίοισι 
πλαγίοισιν ἢ ἐρινεοῖσι καταστρῶσαι εὖ προσδεδεµένοισιν 

». , δες αν ” .» 5» Αν ο ολίγῳ πλεον καὶ ἐπὶ µῆκος καὶ ἔνθεν καὶ ἐνθεν ἢ ὕσον 
” ” 3 ’ ΄ 

ἂν τὸ σώμα τοῦ ἀνθρώπου κατάσχοι. 

Ψίποι]α Ῥρχορο α[εοίαπι Ίοεππι Ἰπ]οεία, ΙΠΓετίοτεπι Ῥευ 
οοΓΡοσΙ5 Ροπά!5.  Αά Ίοο 1ἴαια [ρεσίαης Ύαε αἲ 1ρ[ο 
ΓαῬ]οΙαπίαχ ρετοῖρίες. ἹΜαχίπια επίπι εκ Ραγίε οἶαγα [αη!, 

κ. 
Ομίδιε Ῥγορε εετυΐοες [ρῦπα δἰδῥα [ὲ, Ρον ε[ξ παῖπις /με- 

ομγτὶ Ιπίεπίοπε αἀλιδίεα Ρεν εαρμὲ ἀεογ/[ωπι ἀεπαῖ[]ωτη : 
Ῥαγιπι εΠΙΠΙ ροπάετὶς ᾖαδεπὲ εαρµε εξ μιγίπιφιιε ἰατὶ 
/Γεαριμίατωπα ο[{ες [ωπηππῖίας, Οιμμήη ἀεογ[μπι [ρεείαπες [εᾶ 
ἀος εγί[πα]ε ε[ ἵπ γεᾶες ἀεοΥ/[ επι οοποι[]ου ππαρβις γε- 
[ἰεμῖ, ἵπ εαπῃ επί Ῥαγιεπι ἀεππί[[ ππα]ως ροπᾶμς Ίια-- 
δει. «ἄε φιῖδις ἴπ[γα οἰδδα τε, ᾖος «ΟποµΙεΤε ππαρίς 
εοιεμεμῖὲ εαρίιε ἄεοτ[ωπι [μεείαπίει. δὲ φμῖν ἴβτέμ «Οι- 
ειείεγε φεἰίε, Υεπι [ιο Υεοιε πποἰείμγ. ὁοαίαηι /εΤΛεΥε 
/εογιεὶς ρμ]υὺιῖς γαπουεγ[ς ἀεθει υεἰἱ επ ἶαπα ὄεπε αἰ]ὶ- 
βαεῖς αο ραμίίο ρίως ει ἰοπρίμάιηῖς εἰ [αεῖιμα ὑπίς Γαίας 
Εεπεπεῖδως φµαπι οεσµρεῖ ᾖοπαηίς εοτρι». 
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᾿Ἀπειδὴ πάσχει ἡᾗ ῥάχις, ἤτοι πλησίον τῆς ἄνωθεν αρ- 
χῆς τὴ τῇ κάτω τελευιῇ ἢ κατά τι τῶν μεταξὶ περὶ πρώ- 
της λόγον ποιεῖται βλάβης τῆς ἐγγὺς τοῦ τραχήλου- γιγνο- 
µένης. ἐπὶ ταύτης οὖν εἴ τις ἐπὶ κλίμακος τὸν πεπονθάτα 

κρεμάσειεν ἐκ τών ποδῶν, ὡς εἰώθεισαν ἔνιοι τῶν κατ αὐ- 

τὸν ἰατρῶν ποισῖν, οὐκ ἂν εἰς τὸ κάτω γένοιτο τάσις ἀδξιό- 
λογος, ὣς ἂν μικροῦ βάρους ὄντος τοῦ καιὰ τὸν αὐχένα 
καὶ τὴν κεφαλήν. εἰ δὲ κάτω τὸ πάθος εἴη, πλησίον τοῦ 

Ἱεροῦ ὁστοῦ, μάλιστα ἐλπίσειέ τις ανύδοι τὴν κατάτασιν, ἐξ 

οἵ γραφή τις ἄν πως κάλλιστα. 

κβ.. 
"Έπειτα τὸν ἄγθρωπον ὕπτιον κατακλῖναι ἐπὶ τὴν κλίµακα 

χρὴ. κάπειτα προσδῆσαι μὲν τοὺς πόδας παρὰ τὰ σφυρὰ 
πρὸς τὴν κλίμακα μὴ διαβεβώια ἐν δεσμῳφ εἰόχω (6156) 

μὲν, μαλθακῷ δὲ. προσδῆσαι δὲ κατωτέρω ἑκάτερον τῶν 
γουνάτων καὶ ἀνωτέρω προσδησαι καὶ κατὰ τὰ ἰσχία. 

κατὰ δὲ τοὺς κεγἑώνας καὶ κατὰ τὸ στῆθος χαλαρῇσε 

ταινίησι περιβαλέειν οὕτως, ὕκως μὴ κωλύωσι τὴν κα- 

Οαύπ [ρῖπα νε] ΄Ῥτορε Ἱπίίαπι Ἰαεάαίις νε] Ῥτορθ 

ΠηεπΙ γνεὶ 1π πιεᾷῖο [ραίῖο, ΡΙΙπιο ασιί 4ε ποχα 1ρβις 

Ῥτορε οεχνῖοθ. Ἐτρο 1π Ἠοο οχί[ας, { απῖς [αρεν [σα]απῃ 

α Ῥεάίρας Ποπιῖπεπι [μ[ρεηάαί, Που ποππ]Ι παιοᾷίοι Η{ρ- 

Ροογα!]ς Γεάιι]ο οοπ{ιεγοεγιπί, Ἠπ]]α θγο Ιπίεπ[ο Πεί αἨ 

ἸηΓετ]οτί ρατίε, ουσ ραταπι ροπάεγῖς Πί 1π σαρῖίε οἳ 

ἵπ οεγν]οῖρις; «[Γεᾷ { ἵπ Ίπια νιάτα Πἲ Ῥτορε ο5 [αογΙΗΠΗ, 

ππαχῖπο {Ῥετατε αιιῖς ροίΐοεηί, Ἠπ]αδπιοςί γἶπι αὐ ΙΠΕΕΤΙΟΓΙ 

ῥατίο αραπάε {αίαταια, Ῥαβράιι ἀείποερ απα ταἰίοπε 1 

ορίίπηε Παἲ, 

ΧΧΙΙ. 

Φο[ὲ Ἰαεο Ίοππο [μρεγ [εαίαπι τε[μριπειµγν ἀείι ρεἠίδις 

ποπ ἀῑυναγίςαιεϊς ]μπία ἰαίος αἆ [σαίαπι αἰίσείμη ϱἰπομ]ο 

ομοά φμἰάεπι [1Γπιίεγ αο [πα οοπαρΓε[ῇ}ι ἴεπεαὲε, {[εᾶ 

ο ππο[[ε [ε; υἰπείαειγ επι ει αἲ ἰπ[εγίογὶ ει α [μρεγῖοτὶ 

Ῥατιε οἶτοα μίΓΙΙΊΦΜε δει εἰ επι οἴ-εα οολας εἶγεα 
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τάσεισεν. τὰς δὲ χεῖρας παρὰ τὰς πλευρὰς περιτείναντα 

προσκαταλαβεῖν πρὸς αὐτὸ τὸ σῶμα καὶ μὴ πρὺς τὴν 
κλίμακα. 

[976]. «Σαφώς διερχόμενος ἅπαντα εὔοχον καλεῖ δε- 
σμών τὸν εὐοχοῦντα, τουτέστιν ἀσφαλῶς τε ἅμα καὶ ἀθλίπτως. 

κ}. 
Ὅταν δὲ κατασκευάσῃς οὕτως, ἀνέλκειν τὴν κλίμακα καὶ 

πρὸς τύρσιν τινὰ ὑψηλὴν ἢ πρὸς ἀέτωμα οἴκου. 

Τύρσιν μὲν τὸν πύργον ἀκούειν χρὴ], οἴκου δὲ ἀέτωμα 
τὸ ὑψηλότατον µέρος" οὕτω γὰρ ὀνομάδουσι τὰς εἰς ὑψὸς 
ἀνατάσεις τῆς ὀροφῆς τριγωνοξιδεῖο. εἰ μὲν γὰρ ἡλιαστή- 
ϱιον ποιήσευ τις ἀντὶ κεράµου, ποιήσευ τὴν ὀροφὴν ἐνεπί- 
πεδον, οὐκ ἀλέαν ἴσχουσαν ἐργάσεται. κέραμον δὲ ἐπιτιβεὶς 
ἐὐαπόρῥυτον αὐτῇ τὸ ὕδωρ τὸ ὄμβριον εἶναι βούλεται. κατὰ 
τοῦτ οὖν ὑψηλὸν ἐργασάμενος τὸ μέσον τῆς ὀροφῆς κατὰ 

ία ἴπ[μρεγ εἰ ρεοίμς, ᾖαδεια ἵτα ἰαία ιὲ οΟΠοιΐ ΟΙ. 
Ῥγολίδεαιιγν [εὰ ὀγασλία ]μπία αξεγα επίεπ[α αἆ 1ρ[ιπη 
οόγρµς, ποπ αἆ /εαίαπι τε[ἰρεπμγ. 

Ἐκρτϊαν]έ οπιπία ον]άοπίου; νἰποπ]απι φιοᾷ Βγπιϊίου αο 
ἤπο σοπιργεία {οηοαί εὔοχον αῑκῖς, 

ΧΧΠΙ. 
Φοαία ἵέα γγαξραταία αἰἰγα]λεπαα ε[ὲ αἆ ἑμγγίπι αἶέαπι φεὶ 

αἆ οιμίπιει ἆοηπιις. 

αντί ἀῑκ]ς τύρσιν, οΊπιεα νογο ἀἆοπιᾳς, 1 ο[ι αἷ- 
Εήπαυν Ραγίεπι ἐρβιο ἀέτωμα. ία οπίπι αρρε]]απί οσα 
[εο ρατίεπι Φ1ιαο αἰ[ο[ ταν π. [ρθοῖθι (ἰαπσυ].  8ἱ ααῖθ 
εἰίαιν [οανίαμα. {αοῖαί, Ῥτο ἱεσα]ῖο ἰθοίιπα ΒΠτιοί ρ]απυπη, 
αυοά οά]ογοπα ποη ρτομρεαί; [ο [ ἱερι]αο ΙπιροπαΠίΗΣ, 
Ρτοροβίυπη ε[ὶ αἱ ρ]ανία]ἱ αγπα Ρο[Πὲ «[]μοτο, Ἠαο ἐρὶ- 
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τὸ μῆκος ἐκ τῶν ὀπίσω πρὸς τὸ  πρύσω τεταγµένον, οὕτω 
γαρ ἐντεῦθεν ἐφ ἑκατέρων τῶν πλαγίων τοίχων καταγῇ τὴν 

ὀροφὴν ταπεινὸς μύνην, ὥσπερ τινὰς δὲ τὰς πτέρυγας κα- 

Θημένας οὕτω γὰρ ἐοίκασιν εἰκάσαντες οἱ παλαιοὶ καλέσαυ 

τοῦτο τῆς οἰκίας τὸ µέρος, ἀετὸν δὲ καὶ οἵδε, καθάπερ 

καὶ ὃὁ ΠΠἰνδαρός φησιν ἓν ταῖς Πλειάσιν' 

Ἀρύσεα ὃ᾽ ὀξύπτερα αἰετοῦ ἄειδον κληδόνες. 

καὶ Βυριπίδης ἐν Ὑψιπύλη φησίν 

᾿Ιδοὺ πρὸς αἰθέρα ἐξαμμιλλῆσαι κόραι. 
γθαπτοὺς οἷσι πρὀσβλεπον τύπους. 

ὅτι δὲ καὶ ἡᾖ τύρσις πύργον σηµαίνευ μάρτυς ἀξιόπιστος 

καὶ ὁ «{ιοκλῆς ὁ Καρύστιος ταύτην τὴν νῦν εἰρημένην λέξιν 

παραφράζων ἐν τῷ περὶ ἐπιδέσμων βιβλίῳ κατὸ τόνδε τὸν 

τρόπον ἔγραψεν" ἀνέλκειν δὲ τὴν κλίμακα πρὸς πύργον 

ὑψηλὸν 1} οἰκίας δετὀν. 

ἴαχ ἆε οαυπ[α πιεάίαπα ἰεοίαπι 1Π ]οησμάίπεπι α Ργιοτϊ εξ 

Ῥο/ιεγῖοτῖ Ῥατίε αἰίο]]ίαν, ταήππαο απίεπι α ῬαγίεΙβιθ 

Ἠαπη]]ε ε[ι, Μα]ογες 1σίίμν αἆ εκεπιρ]ηπι αἰαταπα ἀεπι[α-- 

ταπι Ἠαπο Ῥαγίεια ἆοππας αὓ ααπϊ]α νΙάεπίαγ αετὸν αρρε[- 
Ια/ε, «πο νοεαβα]ο {εοίαπι αρρε]]α! εἰ Ριπάαγης 1π Ρ]εία- 

ἀϊνμς αΡβ]1 αἲί: 

ἌἈρύσεα ὃ᾽ ὀξύπτερα αἰετοῦ ἄειδον κληδόνες. 

Ει Ειτῖριάες ἵπ ΗΥΡΠΡΥΙε «απ Ιππ]Ε: 

᾿)δοὺ πρὸς αἰθέρα ἐξαμμιλλῆσαι κόραν 
γραπτοὺς οἷσι πρὀσβλεπον τύπους. 

Οιοά τύρσιν ἵπττίπι Πσηϊῃοεί Ιάοπεις {εβῖ Ὠίου[ες 

(ατγ[άας, ααἴ Ἰηπία νεα (παράφρασιν Οναεοὶ ἀῑοιπί) 
Ἰοσῦπι Ἠππο εχροπ]ί Ἱπ Ἰρτο ἆε {α[α. ἹΠπαε αβίίυτ, 

αἰἰχαμεπόα Γοπ]α ε[ αἆ {αττῖπι αλίαπι νε] αἆ οιΊπιεη ἆο- 

ημδ: αδ1 (ωχγάπι, παπα Ἡἱρροογαίες τύρσιν» πύργον ἀῑκΙ!, 
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κὃ, 

{ὸ δὲ χωρίον ἵνα ὅκου κατασείεις, ἀντίτυπον ἔστω. τοὺς 

δὲ ἀνατείνοντας εὐπαιδεύτους χρὴ εἶναι, ὅκως ὁμαλῶς καὶ 

καλῶς καὶ ἐσοθῥόπως καὶ ἐξαπινέως ἀφήσωσι καὶ μήτε 
ἡ αλὶμαξ ἑτερόβῥοπος εἰς γῆν ἀφίξεταν μήτε αὐτοὶ προ- 
πετέες ἔσονταυ, 

11ρὸς ὑψηλόν τι τὴν ἀρχὴν τῆς κλίµακος ἀναλαβὼν 
ἔχουσαν ἐπιδεδεμένον, ὡς εἴρηκε, τὸν ἄνθρωπον ἀφίησιν 

ἀΌρύον ἐπ᾽ ἐδάφους, ἵνα προσπεσούσης τῆς διαγηθείσης 
σφοδρώς ἡ ῥάχις εἰς τὴν κατὰ φύσιν χώραν ἐμβιβάση τὸν 
παρηρθρηκότα σφὀνδυλον. εὔλογον οὖν ἐν τούτῳ 'τῷ ἔργῳ. 
σκληρὸν εἶναι καὶ ἀντίτυπον τὸ ἔδαφος. εἰ γὰρ οὕτως εἴη 

µαλακὸν, ὡς εἰκὺς, ἐκλύεν τὴν διάσεισιν τῆς ῥάχεως, οὐδὲν 
ἂν γένοιτο πλέον. ΄ 

μὲ. 
ή κ , , 3 μ Ἀ ας να Ἄις ” Π 

πὸ μέντοι τύρσιος αφιεὶς 3) ἀπὸ ἰσιοῦ καταπεπηγότος 

καρχῆσιον ἔχοντος ἔτι μᾶλλον ἄν τις σκευάσαιτο, ὥστε 
{ 

ΧΧΙΥ. 

1:οεμς αμίεπι Πμμεγ φµεηι εοπειμεῖ Ίιοηππο ἀεδει, τεπιαιιτς 

θμἱ νεγο [μπι αἲεγαλιπὲ πο ἰρπατί [πέ, μὲ αεφμα[ί- 

τε, Τεοε εἰ ἴπι πεμίγαπι αγιεπι Ιποἰίπιαπίες τερεπίεφιδ. 

ἀεπαίαπῖν πε [οπία ἴπ αἴεγαπι ρατίεπι Ἰπεἰίιαία αἆ 

τεγγαπα γεγνειῖαῖι, πευε ἐρ[ι ἵπ Ρτίογεπι ρατίεπι εοι- 

Ψετίατι{(Η. 

ΦΠΙΠΙαΠΙ [εαίαπ α Γαβ]πϊογί Ἰοοο Γα[ρεπίαπα, 4παε, 

υἱ ἀῑοίαπι ε[, α]]σαίηπα Ποππεπι Ἠαβεαί, ἵπ ΡανΙπιεη {μπα 

ΓαἩ1ίο ἀπ τα οαάοπίε Ίαο αἰᾳὰε οοπο/[α γεοοπάαπἕωαχ 

[ρίπας νεχἰεψχαε [αο οσο πποίαε, ἨΜετΙίο απίεπι αἆ Ἠηπο 

α{ωπα. ἆπτο εἰ τει]ίεηίΙ ΡανΙπιεπίο ε[Π ορα5; παπα Π Πα 

ππο]]ε Πἱ τί οεᾶαί, Γρίπαε οοποιΠας επί 4ο πα 

α]]ο ε[εεία τε εχΙ[, 

ΧΧΥ. 

Ὀδί φεγο α εμγγὶ ἀεπιίείας νε] α πια]ο φμὶ εαγε]ε[ισα Ία- 

ὑεαι αππεχωῖη, εοπηπποᾶϊμς αάλιιο τεπι ῥαταδίς, ᾖ[ α 
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ἀπὸ τροχιλίηο τὰ χαλώμενα εἶναι ὕπλα τ ἀπὸ ὄνου. αη- 

δὲς μὴν καὶ μακρη}ορεῖν περὶ [577] τούτων. ὅμως δὲ 
ἐκ τουτέων ἂν πῶν κατασκευῶν μαλιστα ἄν τις κατα- 

σεισθείη. εὲ μέν τι κάρτα ἄνω εἴη τὸ ὕβωμα, δέοι δὲ 
κατασείειν, πάντως ἐπὶ πόδας λυσιτελέει, ὥσπερ ἤδη εἴ- 

ϱηται. πλείων γαρ οὕτω γίνεται ἡ καταρῥοπίη ἐπὶ ταῦτα. 

. [ή ε 

᾿Ἐπειδὴ τὴν ' κλίμακα πρὸς ὑψηλύόν τι χωρίον ἄνατα- 

Ψεισαν αφεῖσθαι χοὴ κατὰ τῆς γῆς ἐξαίφνης τὲ καὶ όμα- 

λῶς καὶ ἰσοθῥόπως, ἄμεινον εἶναί φήσι τοὺς δέσµους αὐ- 

τῆς περὶ τροχιλίας ἑλίττεσθαι" καὶ γὰρ εὔδρομον τὴν πἰνη- 

σιν οὕτως ἐργασύόμεθα καὶ ὁμαλὴν καὶ ἰσόρῥοπον. ἐμπροσῦ εν 
’ 3, ή ” 

τύρσεως καὶ ἀετώματος οἴκου μνημογεύσας µόνον, νῦν καὶ 
5 Δ ΄ ” κά - - ’ Δ , ’ η 

ἔστον προσέθηκε διπλοῦν, οὗ ὅηλον ὅτι το μεγιστὸν τὲ καὶ 
3, ” ι) 

.ὅρθιον ξύλον ὥς κατὰ τὸ ἄνω πέρας ἐπιτίθεται, ἄλλο δὲ 
“Α΄ τη, 3 , ” ς Δ Δ 5 Δ Φε. - στ, 

ξύλον θέσιν ἐγκαρσίαν ἔχον ὡς πρὸς τὸν ἰστὸν, ἐξ οὗ ξύ- 
λου τὸ ἱστίον ἐξῆπται. διαφέρει γὰρ ἱστίον εἰπεῖν ἐν ταῖς 

εγοε]ίεα υεὶ αν απε Πιπες ἀεπιιίας. δεὰ ππο[ε[μπι ε[ξ 

ἴπ Πῖς Ιοηφτιις Ἱππππογατί. Ρε ας ἔαππεπ πιαεεϊπαιίοπες 

εοπομεὶ φιῖς πιαπίπιε ροτετῖ, ΌΟμοά [ [ρίπα ἵπ ρατίε 

αζπισάμτα [αρετίογί ριδθα [μεγῖεν αἴφιε ΟπΙΠΙΠΟ εοποµεὶ 

Ιιοπαῖπεπαι ορογῖεαξ, ευρεᾶϊι ἵπ μεᾶες εοποκεῖ, μὲ ᾖτα᾽ 

ἀἰοίμτα ε[; Ίιοο [φμϊάεπι γαεῖο πιαβὶς ι ἴπ]εγίογεπι 
Ῥατίεπι εοπιρε[[εξιτ. 

Οππ1 ΄ Ἴοα]α οκ ΓΠαρ]πιϊονϊ απο Ίοοο {α[ρεπία 1π 

ἵογγαπα ἀεπίιεπάα Π1, τερεπίε αεημα]ίες εἰ 1π πεμίγαπα 

Ρατίεπι Ππο]παία [αἰῖας εν Ἱπαιί, νῖπου]α Τρία οἶτο 

{γου]ι]θας νο]νΙ: {ο εηίπι {αεῖε, αεφια]ίετ εἴ ῄπε ἀποιι- 

Πθίϊοπα ἄιιοεπίατ. Απίεα {πττῖς ἰαπίαπι εἰ οποιπηϊπ]5 ἆο- 

ΙΠΗ8 ΠΙΘΗ{ΙΟΠεΠΙ Γεοῖτ, Πο πια]απα αθ]απσίί απεπι ἑστὸν 

ορρε]]αί Πρπὶβοαπς πιαχίπιαπι αἴᾳπα εγοοίαπα ρπαπι, οι] 

{[μπαπιο Γαρετγροβίαπι ει αἰῑαά Ἰσβαπα ἱχαπδνεγ[απα, 3 4Ἡο 

{α[ρεπ τσ νε]απι φαποᾶ ἑστίον Όναεος παποπραίατ. ΕΙΠε-- 

ναπί οη1μα Ίπίετ [ε ἱστίον ἱτίαπι Εγ]αβαγαπι εἰ ἱστὸς ἆμα- 
2 
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Εό. Οµα. ΧΠ. [177.] Εὰ. Βαΐ, Ῥ. (615.) τρισὶ συλλαβαῖς 3) ἑστὸν ἐν δυοῖν. ἑστὸς μὲν γαρ, ὡς εἷ- 
πον, ὀνομάξεται τὸ κατω τῆς νηὸς ἐμπεπηγὸς ὀρθὸν ξύλον, 
ἱστίον δὲ ἡᾗ Φφυσωμένη πρὸς τῶν ἀνέμων ὀθόνη. τοὺς δὲ 
κατὼ τὴν ἄνω τελευτὴν τοῦ ἱστοῦ κάλους ὀνομάδουσε καρ-- 
χησίους. ἔστ ἂν οὖν ἱστῷ ΜΕΛΗ χρῆσθαι πρὸς τὸ κρε- 
µάσαι τὴν κλίμακα διὼ τροχιλιῶν τὸ καὶ καρχησίων, ἐργά- 
ου τοῦτο. χεῖρον ὃ᾽ οὐδὲν εἶναί Φησε καὶ ὀνίσκοις εἰς τὼ 
τοιαῦτα χρῆσθαι. καλεῖ ὃ᾽ οὕτως δηλονότε τοὺς ἄξονας. 

| καστ’. | 
Ἑρμῆσαι μὲν χρὴ κατὰ μὲν τὸ στῆθος πρὸς τὴν κλίμακα 

προσδήσαντα ἰσχυρῶς, κατὰ δὲ τὸν αὐχένα ὡς χαλαρω- 
τάτῃ ταινίή, ὕσον τοῦ κατορθοῦσθαυ εἵνεκα καὶ αὐτὴν 
τὴν κεφαλὴν κατὼ τὸ µέτωπον προσδῆσαυ πρὸς τὴν κλί- 
µακα" τὰς δὲ χεῖρας παραταγύσαντα πρὸς τὸ σώμα 
προσδῆσαι, μὴ πρὸς τὴν Κλίμακα. τὸ μέντοι ἄλλο σώμα 
ἄδετον εἶναι χρὴ, πλὴν ὅσον τοῦ κατορθοῦσθαι εἵνεκα 
ἄλλη καὶ ἄλλη ταινίῃ χαλαρῇ περιβεβλῆσθαι, 

------- ο 

ΤΙ. Ἠοο Πηιϊάεπι νοσεφῦβα]ο πια] ΠρηϊΠοκίας, αἱ, 
γεια], Ἡδπυπα ε[ἲ φιιοά ἵπ παν] ΕΓΘΟΙΙΗ α{[Πσίίαν, [εὰ 1]]ο 
Ἠπίεαιπι ααοά α νεπιῖς Πμῃαίανς {πε γεγο ἵπ ΓΠΠΙΠΙΟ 
πΠ4]ο οατο]εβί ποπμαπίατ, Έχσο αβίοα πο αἆ [αΐρει- 
ἀεπάαπι [οα]απα πηαἰο παἰεπζ αμα ε[ι, 1 ε[Ποϊεπᾶαπι ε[ὶ Ρρευ 
{’οεµ]εας εἰ οαγε]ε[ιοο; πΠ]]] εἰίαπι ἀειεγῖας είζε α[ἤτπιαί 
αἆ Ἠαεο η ακίοπ]], ᾳπος αρρο]]αὶ ὀνίσκους. 

ΧΧΥΙ. 
Σμ]αίγε αιίεπι ρεοίως ἄεζες α /οαίαπι ᾖ[ογείιεγ αἰίραις 

αἴφμε επι οεγυΐσες Άαδεια υα[άε απα, οιαξεις φιοᾶ 
εποε/[]ε τι Γμιιηα {οσοι 7ευεγία ια ς αἴφμε ἵπ[ωρεγ εαρμί 
α [γονιε αἆ /εαίαπι ἀευϊμποίγε ας ὀγασλία επἰεπία αἆ 
ϱΟΤΡΙΙ5, ποπι αἆ [οαίαπα ; γεἰἴφιμήα ἔαπιενι εοηρις [οἰμέωπα 
{ες πίι φιοᾶ μἰμτίδις ἰοοῖς µαδεπα ἱαχα εἰ ομππάειμη, 
φιιαίεπις φμοᾶ εποε[ε ἰπ /Γμέπα σοι γευσεα τι). 

--εθκος ς 
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Εὰ. Οµασι, ΧΠ. [477. 978.] Εά. Ρα[, . (645. 616.) 
«έλεκταί µου καὶ πρὀσθεν ἕρματα τὰ ἐρείσματα καὶ 

ἑρμάσαυ τὸ ἐρεῖσαι, καὶ τοῦτ εἶναι καὶ τὸ παρὰ τῷ ποιητῇ 

γεγραμμένον, ὑπὸ ὁ εἴρεον ἕρματα νηών. 

1’. 

"ὌὍκως δὲ μὴ κωλίέωσιν οὗτου οἱ δεσμοὶ τὴν κατάσεισιν σκο- 

πέειν τάδε. σκέλεα πρὸς μὲν τὴν κλίμακα μὴ προσδε- 
δέσθω., πρὸς ἄλληλα δὲ ὡς κατὰ τὴν ῥάΧιν ἐθύρθῥοπα έῃ, 

(616) ταῦτα µέντου τοιουτοτρόπως ποιητέα, εἰ πάντως 
δέου ἐν κλίμακι κατασεισθῆναι. αἰσχρὸν μέντοι καὶ ἓν 

πάση τέχνη καὶ οὐχ ἥκιστα ἐν ἐητρικῇ πολὺν ὄχλον καὶ 

πολλὴν ὄψιν καὶ πολὺν λόγον παρασχόντα, ἔπειτα μηδὲν 
ὠφελῆσαι. 

᾿Εὰν μὲν μηδ᾽ ὅλως ὃ κατασειόµενος ἑρμασθῆ τὸ σώμα, 
πρὸς τὴν κλίμακα δεθεὶς µόνον ἐκ τῶν ἄνω μερών [378] 

ἐκκυλισθήσεται ῥᾳδίως εἰς τὰ πλάγια µέρη. καταδεθεὶς δὲ 

αὖ παλιν ἐσχυρώς, ὡς ἀκίνητος ἐἶναυ πρὸς τῆς κατασείσεως 

ἵα [αρετῖοτίρας ποια οΠεπάίπιας ἕρματα ἀῑοὶ 38 
Ἡιρροογαίε [μεἴπιεμία εἰ ἑρμάσαι [μἱοίγε; αἴηιθ Ίιοο ε[[ο 

ᾳποἆ α Ροεία [οπϊρῖίατ: ὑπὸ ὃ' εἴρεον ἕρματα νηῶν. 

ΧΧΥΠ, 

δεᾷ υἰάεπάμπι ε[ἰ πε [μ]ωσπιοᾶί υὑπιομία εοπειμεῖ ΠΟΤΠΙΠΕΠΙ 

ποπ παμε. Όγμγα υεγο ποπ αἆ [οαίαπι, [εὰ πε [ε 

υἰπεϊεπάα, μὲ ε τεδίοπε [ρύιας ἄερεπάεαπε: Ίαεο [ιφιῖ-- 

ἀεπι ία αἄπιονεγε οοπυεπίε, ᾖ[ Ίοπο [μετ [εαίατι 

οπΙΠΙπΟ εοπειμείεπᾶις ᾖε. Ίμτρε αμίεπι ε[ ἵπ οπιπὶ ατγίε 

πες πηῖπις εἰίανα ἵπι ππεαϊείπα [πε μἰίο ργοΓεοξι πιαςιταῖη 

αἀλίδεγε τμγύαπι, Ἱπαδπµπι [μεοαεμίωπι γρο]ίεετὶ εἰ 

ππμίία υετύα [αεεγε. 

Οποά β Ἱοπιο ααἵ εοπουΒέιτ πα]]ῖ οοτροτῖ ραγρις 

εχεορ!ῖ5 [αρεγίογ]ρις αἆ [οα]απι νἰποϊαίαν», {αοἷ]ε 1π Ἰαΐετα 

ἀενο]ντίνς αἲ τυίας { {οτε αἱ]σείας, τί Ἰωηοβῖ]18 

πι, οοπου[α απ] Ἰεναίατ. Απιδο Ίαεο ἰσίίαν ΕρεοίαηἰεΒ 
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Κά,. Οµασί, ΧῃΠ. [676. ] Γὰ. Βαζ, γ. (6ἱϱ.} 
οὐδὲν ὀνήσεταυ. χρῆται γὰρ ἀμφοτέρων στοχαξύµενος» οὗ- 
τω δεσμεῖν αὐτὸν, ὡς μήτε ἀκίνητον εἶναι πατασειόμενον 
ὑπὸ τῆς τῶν δεσμών ἀσφαλείας σφιγγόµενον, ἀλλὼ μήτε 
χαλαρὸν οὕτως ἐπικεῖσθαυ, ως κυλισθήσεσθαι εἰς τὰ πλα- 
για. πατεγνωκὼς δὲ της τοιαύτης αντιτάσεως ὁ πποκρά- 
της ὅμως ἔγραψεν, ὡς ἂν πάλλιστα σκευάσειεν αὐτὴν, ἐπειδὴ 
τοὺς χθωμένους έἑώρα, μηδ] ὅλως κάλλιστα ποιεῖν τὸ ἔργον 
ἐπισταμένους, ἀλλὰ καὶ ὡς εἶπεν, οὐδὲν }άρ µοι ἄμεμπτον, 
εἴ τις καλῶς σχευάσας κατασείσειε κἂν ἑξῆς συνΏεἴναυ ἔνια. 

πμ“ ὐὑὕυὑμυο-- 
3 

0). 

πρὸ δὲ πρώτον μὲν γινώσκειν τὴν φύσιν τῆς ῥάχιος οἵη 

τίς ἐστιν, ἐς πολλὰ γὰρ πα προσδεέου ἂν αὐτῆς, 

-"Ἠπισημαίνεσθαι βούλομαι κἀν ἅπαξ που καὶ ἀναμνῆ- 
σαι τῶν εἰρημένων τέ .. κατα τὸ ο ιο ευθέως κ. 
περὶ τῆς πποκράτους ἀνατομῆς, ἐν ᾧ γνώση τὴν ἆναι- 
σχυντίαν τῶν ἐμπειρικῶν ἰατρῶν τολμησάντων “Γπποκράτην 

1ία Ἠοπ]ίποπι νἰποίειπας, αἱ Ἄθατιε ἸππποΡ]]ϊς Πε, α παπι 
οοσα Πας {υβρ᾽ νίιπου]ἰς πω: α.[γ]οίας; πε α Ίαχα 
{Ἡροχ [οβ]απι οοπΙπθαίην πῖ 1Π Ιαίογα ἀενο]γαίῃν. Ηιρρο- 
ογαῖες απίοπι Πιι]ακηιούἵ εκιεπἆςπαί ταΙοη σι ΕΟΠ{ΕΠΙΠΕΗΦ, 
41Ο ἴαππεπ ΠΠΟᾷο ορίἶπιο αΠΙροαγί ΡοίΊει αά[οπΙραῖ, Όσα-- 
ἀοφαἶάεπι νΙὰ1ί, απὶ οα αἰπηίαν πε[οίγο Ἱρίαπη ορίΐπιο α- 
Ἰήρεγο; Ἠιςο η, ᾳποά Παρεν11ς ἀῑκιί: πΙηῖμης ΘΗΙΠΙ 
ἁΗΠάο ποππ]]α χε[ηιμῖ Ρο[ῖε, Π ααἲθ τθεία ΡΙερατα ης 
εχιεπ(αἴ, 

ΧΧΤΥΙΠ. 
1π ρτιτηϊς σ μία επι 2953110] οεηιἆμπα ε[ῖ Φμαε [τε Ναίιγα {ρῖ-- 

παε, αἆ Ἰπμίος επίπι πποτόος σα ορις ε[ἓ, 

Ἰοίατο Γεια] αοπΏί νο]απιβ ἀίΟῖιο ΠΠ ΠΙΕΙΙΟΥΙΑΠΙ 
εἄποετε Ύ1άθ α ποβὶς ἀῑσία [απ α΄ ΡιΙπο]ρίο 1π ΡΥῖπιο 
Ρτο ἆο ταβῖοηθ ΟΟΓΡΟΥΗΠΙ 1ηοίᾶσπᾷ οτι Ἠιρροοναίίς, ἵη 
αἴιο οπιρ]γίοογαπα ἀππριιοπίῖαπι οοδποίσεδ, απῖ απἆεπί Η{ρ- 



ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΠΟΛΜΝΗΜΑ Τ. οο5 
ΓΚ. ολαγί, ΧΙ1. [218.1 ε ΓΕ. Ρα[. Υ. (616.) 
καλειν ἐμπειρικόν, ἐμφειρικώτασορ μὲν γὼρ ἦν ἁπάντων 
τῶν κατὼ τὴν ἰατρικὴν τέχνην καὶ μάλιστα τῇ πείρᾳ προσ- 

έχων νοῦν καὶ πάντα ταύτῃ δοκιµάξων, ἵνα ὃ᾽ ὅλως ἀφί- 

κηται πολλαῖς ἐπινοίαις χρώμενος λογικαῖς ἀνατομήν τὲ µά- 

λιστα σπουδάξων, ὡς ὠφελοῦσαν ἱκανώς τὴν τέχνην, ὅπερ 

καὶ νῦν ἐδήλωσε σαφώς, τὴν φύσιν τῆς ῥάχεως ἀξιῶν γι- 
νώσχειν, ἣν ἄχρηστόν φασιν οἱ ἐμπειρικοὶ, καθάπερ καὶ τῶν 
ἄλλων ἁπάντων µορίωγ. 

κό’. 

Τοῦτο μὲν γὰρ τὸ πρὸς τὴν κοιλίην ῥέπον οἳ σφόνδυλου 
ἐντὸς ἄρτιοί εἰσιν ἀλλήλοισο. 

Τὠν σφονδύλων τὸ μὲν ὀπίσω µέρος ἀπόφυσιν ὀξεῖαν 

ἔχευ χονδρώδη κατὰ τὸ πέρας, ἣν ὀνομάξουσιν ἄκανθαν, τὸ 
ὃ᾽ ἀντικείμενον τούτω τὸ πρόσω τὲ καὶ ἐνιὺς, ἑκάτερον 
μὲν γὰρ ὀνομάζεται, χόνδρῳ μὲν ἐπαλείφεται καὶ αὐτό. πὲ- 

΄ 

Ροοταίεπι αΡρε]]ατο επιρϊχίοιτα, Ευ επί οπηπῖαπι αἱ 

πιεΔΙοΙΠᾶΠΙ εχεγοιεγαΏῖ ΠΙάΧΙΠΙΘ ΕΧΡεΓΙΕΗΏΣ ΠΙΑΣΙΠΙΕΠΙΕ οχ- 

Ρεγπεπίογαπι [ρεοίαίος, δια οπιπῖα οοπιρτοβανΙῖ Ύπαθ 

πιπ]15 Γγείας ταἰΙοπα]ίβαβθ αΓσιπιεη 19 ΙΩνεΠΙΕ, Ρο [ππιαπα-- 

ᾳµ6 τα[]οπῖ οοτροταπι Ἱποϊάεπάοταπι ορεταπι ἀθαΙτ, τί 

ᾳπαα πΙγμπα 1Π πιοάυπι αἆ αγίεπα οομ/{εγα!ί, αιοά παπο 

βρετίε ἀοοεῖ, απ [ρίπαο παίπταπι ΙΠΙε]1σί νεἠί, αυαπι 

επαρ]γ]οῖ ΠΟΠ Γεοιδ ϱ1απ1 οείεταταπα ρατΙαπι οπιπ]απα ε[[α 

1πι1]επι ἀἴοιηῖ, 

ΧΧΧ, 
Γετεεῦχαε ἰδίιμγ αὖὐ πεεγιογί ρατίε, µα αἆ υεπίγεπι [ρε- 

εἴαπε, ἴπίεγ [ε [ιωὲ αεφµαἰε», 

Ὑετίερταα ἆ Ῥο[ετίοτὶ Ρρατίε Ρτοσείἴαπι εκἰριπξ αοιι- 

ἴμπι εχίγειπα ρατίε οατ]ασίποίαπα, ααὶ [ρίπα παποιραΙσς 

α οοΏἱχαχῖᾷ νετο, Ρτίοχ] [οἰλμοεί Πνε Ιπίεγίοτί, πίχοφιο 

εΩΙπ1 νοσαβρπ]ο παπομραίυτ, αεηιθ ομγΠ]αρίπεπι {αρει]ε- 
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Γά. ΟΠατ:, Χῇ. [278. 579. ] Εά. Ῥα[. α΄ (616.)} 
ριφερὲς δέ ἐστι καὶ λεῖον οὐδεμίαν Ὀξεῖαν ἀπόφυσιν ήν 

οὐδ᾽ ὅλως ἐξοχήν τινα βραχυτάτην, ὥσπερ ὀπίσω τε καὶ 

τῶν πλαγίων ἔχει. ὁποῖαι μὲν οὖν εἰσιν ἑκάστῳ τῶν σφον- 
δύλων αἳ ἀποφύσεις, ἐπί τε τῶν σκελετών εἴπεν, εἰρημέ- 

φον νῦν περὶ τῶν σφονδύλων, οὓς κατὼ τὰ ἔνδον µέρη 

πέκληκεν ἀρτίους, τουτέστιν απηρτισµένους αὐτῶν τὲ καθ 

ἑαυχῶν ἕκαστον, ἐν τὲ τῇ πρὸς ἀλλήλους ἁμιλίᾳ, διότι γὼρ 
οὔτ ἐξοχή τις αὐτοῖς ἐσιιν ἐνταῦθα καὶ κατὰ πᾶν ἀλλήλοις 

ἐφαρμόττουσιν, ἀρτίοὺς αὐτοὺς ὠνόμασεν εἶναι πρὸς αλλή- 
λους, οἷον ἀπηρτισμένους ὁμιλοῦντας. 

λ’ 

[979] Καὶ δέδενται πρὸς ἀλλήλους δεσμῷ μµυξώδει καὶ νευ- 

θώδευ ἀπὸ χόνδρων ἀποπεφυκόύτι ἄχρυ πρὸς τὸν νωτιαῖον. 

᾿4κριβῶς πάνυ διηγήσατο τὴν φύσιν τῆς συμβολῆς τῶν 

σᾳφονδύλων. οὐ γὰρ διὰ πολλοῦ, καθάπερ φήθησών τινες, 

εἴαπι Ἠαρεπί, ατα τοϊππᾶαε Γαπί εἰ Ίενες ππ]]απισπε αεἰ- 

ἴππι Ῥτοοεί[ἴαπι εχὶραπε, πεφπε Ρτοσ/[ᾳς εππεπἰῖαπι α[ἴυαπι 

νε] Ὀτεν]ι[Ππιανη, ααεπιαάπιοάπι εἰ α ροβεγίογί Ρατία εἲ 

4 Ἰαίετο. Όωια]ες Ισίίαν [Ππσα]αταπι νετιεῦταταπι Ῥτοσεί[[ας 

ΠΠί οκ οπάανετο ατίάο ΙΠίε]]Ιρεδ. Ἐκ απο Ῥ]απυπι εἰἴῖαπι 

Πεί 14 φποά αἲξ, γετίιεργας αὖ Ππιετιοτϊ ρατίε ε[[ε αθφια]ες, 

Ίου ε[ι αεηπατΙ Ππσα]ας ατα Ιπίεχ {ε Ἱαπραπίσ. Οπουίαπα 

ἀρίίαν εα Ῥατίε πα]]απῃ Ῥγοοε[απι Ἱαρεπε αρίἱ(Ππιειε Ἱπ-- 

ετ [9 οοπγεπίμηῖέ, 8εια]ες ἀπίετ {ε ε[Τε ἀῑκῖτ, Ίιοο εἴ 

αεφιατῖ εα Ῥατίθ ϱἩα οοΠαεγεηῖν 

Χκςχ, 

“4Πἱβαπεηγ αµίεπι ΤΠίεγ [ε Ππμεο[ο ας πεγτνο/ο [ἱδαππεπίο, 
σμοά α εατίαβίπε οἵ[ πα μ[οιε αἆ Γρίπαε πιει [αι 

μτοξτεαἰξιγ. 

Ναίπχαπα οοπηπη[αταο νεγίερταταπι αἆ πΠραετη 1πά]- 

σαΐ. ΊἈοπ επῖίπι α]ίο αἀπιοάμπι ππϊαίεπι οοευΠί α Ρατίε 
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Εὰ. Ομασί. ΧΗ. [5το.] ο Νρ Εά. Βε[, γ, (610.) 
ἑνοῦνταυ καὶ συμφύονται κατὼ τὴν ἔνδον χωώραν, οὕτω γαρ 
ἂν ταῖς ἐπὶ πλέον ἀνακλάσεσι πρὸς τοὐπίσω τῆς ῥάχεως 

του τελέως ἀντέλεγον ἢ διεσπῶντο. γυνὶ δὲ, οὐ γὰρ συμ- 

πεφύκασιν, ἀλλ «ὡς ἔχει δεσμῷ δέδενταυ µυξωώδευ καὶ νευ- 

θώδει, διὰ τοῦτο κίνησἰν τινα βραχεῖαν ἔχουσι καὶ κατὰ 

τοῦτο τὸ µέρος, οὐκ ἂν ἔχοντες, εἰ συναποπέφυκὲσαν ' οὔτδ 

δεσμὸς αὐτῶν ἐξήκει µέχρι τοῦ νωτιαίου. περίκειται γὰρ ἐν 

κὐκλῳ τούτῳ μειὰ τὴν τραχεῖαν µήνιγγα. πρώτης μὲν οὖν 
αὐιὸν περιεληφυίας τῆς δέσεως, ὥσπερ καὶ τὸν ἐγκέφαλον, 

ἐφ᾽ ὃν δὲ παχείας εἶπεν ἔξωθεν τοῦ προειρηµένου δεσμοῦ. 

περιττότερον γὰρ τοῦτο τῷ νωτιαίῷῳ παρὰ τὸν ἐγκέφαλον 

ὑπάρχει σκέπασµα προβλήματος, ὅπως μὴ πονήση προσκό- 
πτων τοῖς ὀσιοῖς τῶν σφονδύλων ἐν τῇ κινήσει τῶν ὁστῶν 
τῆς ῥάχεως. αὐτοῖς δὲ τοῖς σφονδύλοις ὃὁ σίνδεσµος μυξώ- 

δης ἐγένετο, τουτέστι γλίσχρος καὶ οἷον φλεγματωδης ἕνεκα 

τοῦ καὶ τὴν κίνησιν ἑτοιμοτέραν εἶναυ τοῖς σφονδύλοις καὶ 

αὐτὸν τὸν σύνδεσμον απαθέστερον ἀπορῤῥήγνυταυ γὰρ ἐν ταῖς 

κινήσεσυ τὰ ξηρὰ καὶ τὼ ἄνικμα. διὰ τοῦτο καὶ τοὺς ἰμιᾶν- 

«ἀπιοτίοσ, Ποιέ ποπ] οκ] Ηπιαταπές παπι Πουδί 1Η Ρο- 

Πογίοχεπι Ρατίοεπι ρ]υγίπιαπα οαγναπᾶα [ρίπα ε[ζεί, νε εκ 

ἰοίο ταἰϊπεγεηίαχ νε] ἀῑνε]]ενεπίατ. Ἀμαπο αιίεπι τες αἱ]- 

µε; Παρείν 4 πάπα Ἠοπ οοεαπί 1π τπ]ίαίεπας, Γεά νε]αῖ νῖῃ-- 

ου]ο αἱ]ρεπίαχ ἉὉΠοοί[ο πετνο[οφπε, αἰᾳαθ Ιάοἶγοο Ιεη]ίες 

α]ϊηπ]ά Ἠαο ρατίε πιονεπίατ, αμα ΠΠ]]ο πιοᾷο πιοίαε {μ1[- 

Γεηί, { οοππαατεΠίαγ. Αἲ πεφιε νἰποι]απα «εάταπι αἆ 

Γρίπααε πιεβι]]απι πίφπε Ρρετπεί, {[Γεά Ἰπίετ]εοία α[ρεγα 

ΏΊΕΠΙΡΙάΠα 19 οτβεπι απεάα]]απι Ἱρίαπι οοπηρ]εοίασς, 4 ααθ 

ΏΟΠ {[εοιθ 4ο οεγεβργαπι ἴεπιῖ ΠΠεπΙΡγαπα Ρτίπιο νε]αίυς, 

Ροβεα ογα[[Πονῖ» [εὰ Ρρταείθς 8 41άθ 1π οΕΓΕΡΓΟ Γαηΐ [ρὶ- 

ηαε πιεάυ]]α Γερία ε[ὶ Ἰοο ἱεριπεπίο, ᾳποά νἷπι Ἠαρεῖ Ργο- 

Ἰρεπάϊ ηο ἀο]εαί, απαπι νετιεβρΓασαΠα οῄϊριας οβεπά ας, 

αρ Γρῖπα πιογείαχ, Οἶτοα Ἱρ[ας ααίεπι γεγίεργας 1ΠΠΕΓΗΠΙ 

ε[ι  νιποι]απι ππἁοο[ιπα, Ίοο ε[ι ϱΙπο[απι εἰ αια[ῖ ρί- 

ἑωῖίαε Ῥ]επάπι, αἱ νετίεῦταο ρτοιρίῖἁδ πιονεαπίυχ 1ρ[υπῃ- 

ᾳαε νιπου]απα ῖπας Ἰαεάαίατ. Ἶα γεμεπιεπίῖ επῖπι πιοῖα 

αρτυιπιραπ{ασς Ύµαε [οσα [αηῖ εἰ [πο Ἠμπιοχθ, αἴφαε 1- 
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τας αλείᾳουσιν, οἷς ἐπὶ τὠῶν ὀχημάτων τὲ καὶ αυτών τῶν 

ὑποξυγίων χρῶνται. καίτοι τὸν αὐτὸν τοῦτον τὸν μυξώδη 

χυμὸν ἐν ἅπασι τοῖς ἄρθροις εὐὗρεῖν ἐστι διὰ τὴν αὐτὴν 
αἰτίαν. 

λα. 

"άλλου δέ τινες τόνου νέυρώδεες διαντέοι, πρόσφυτοι παρα- 
τέτανταυ ἔνθεν καὶ ἔνθεν αὐιών. 

4ιαντέους μὲν ὠκούειν {9ὴ τοὺς ἄνωθεν κάτω διήκον- 

τας ἐπὶ πολὺ μακρού. οὐ μὴν ἔχω γε γράφειν διὰ τέ νευ- 
«θώδεις εἶπε τοὺς παρατεεαµένους τόνους τῶν σφονδύλων. 
οὐ γὼρ νευρώδεις εἰσὶν, ἐχρῆν εἰπεῖν, αλλὰὼ νεῦρα πλὴν τοὺς 

ἰσχυροὺς νευρώδεις ὠνόμασε. παρατέιανται δὲ νεῦρα σαφώς 

μὲν ἑκάστῳ σφονδύλῳ καθ ὅλον τὸν θώρακα, περὶ ὧν ἄνω- 
Όεν γενέσέως ἐν ταῖς ἀνατομαῖς ἐθεασασθε δεικνύνευς µου, 

κατὰ μὲν τὸν τράχηλόὀν τὲ καὶ τὴν ὁσφῦν ἐπίκέινταυ μύες 
τοῖς σφονδύλοιςι καθ ὃν φέρονται τὰ νεῦρα. 

οἶγοο απῖ ]ουῖ αἆ νεμίοι]α εἵ ]απιεπία πἰαπίας ἀρία Ἱπα- 

συπῖ, αΠαπΙ(ΠαΠι ε]αδπιοςί πιποο[ας Ἠππιος 1π οπιπῖραφ 

ατομ]ῖ5 ο, εαπάσεπι οαιι[απι ΙΠΥΕΠΙΤΙΥ. 

ΧΧΣΧΙ. 

Ομαεάαπι αἰία εἰίαπι [ἰβαπιεπία πετυο[α γετρείµα αἄπα- 

ΓοιπΙΥ εἰ Ιίπο αἴφμε Πῖπο α ἰαιετίδις ἐρ/[αγιιτα τπεπάιηὲ, 

Ῥετρείια Πσαπιεπία ΙΠπίε]]εχῖί 4παε α Γαρεποχί Ρατία 

ἀεοτ[απι Γεγαπίας Ῥ]ατίπηαπι Ίοησα,. ΝΙΠΗΙ ἴαπιεα Ίαῦεο 

αποά [ογίραπι, 4ΠΕΠΙΟΒΓΕΠΑ Πσαπιεπία πας Ἰαχία Ἱπιεπάσπε. 

χιεγγοία ἀἰκετῃ, ΓΠϊοεπάαπι επιῖπι ΓΠξ ποπ πετνοία, Γεᾶ 

πθυν1, ΠΙΑ { να]ιάα αρρε]]ανίὶ πεχγνοία. ἈΝεινῖ απῖειι εγ]- 

ἀεμίες ρε υπῖνογ[απι ἰποχασσπι ]αχία ἀΠΑπΙ(ΠαπΙ(ε γεΓ- 

ἱερτααι ἀπιεπάαηϊῖ, αποταπα [αρεγίοτεπι ομἸσίπεπι 1π ΟΟΥ- 

Ῥοτίρις Ιποιάεπάϊς ἀεπιοπ/[τανίπιαςς αἆ οεενΊεες αὐίεπι εἴ 

Ἰαα10ος8 [αρα γετίεριας πια[ου]1 Γααῖ ρεγ ᾳαος {εγαπ{ᾶς ΠΕΓΥΙ, 
---Ἱ..-Ἱ--ι-.. 
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λῤ’. 
«αἱ δὲ φλεβών καὶ ἀρτηριών ποινωνίαυ ἐν ἑτέρῳ λόγῳ δε- 

δηλώσονταν, ὕσαι τὲ καὶ οἷαι καὶ ὕδθεν ὠρμημέναυ καὶ 
ἐν οἵησιν οἷα δύνανται, 

[980]  λΚαὶ περὶ τούτων ἐμάθετε κατὰ τὰς ἀνατομὰς, 
ἀλλὼ καὶ δι υὑπομνημάτων ἔχετε τν μὲν καὶ ἀρτηριῶν 
ανατομὴν γεγθαμμένην, ὥσπερ γὲ καὶ νεύρων. ἀκριῤέστερον 
δὲ κατὰ τὴν τῶν ἀνατομικῶν ἐγχειρήσεων προγµατείαν. οὐκ-- 
ον χρὴ μηκύνειν ἔτι περὶ αὐτῶν Υφάφονεα ἐντανθοῖ, μηδ᾽ 
αὐτοῦ τοῦ ποκράτους ἐθελήσαντος ἅπασαν αὐτῶν τὴν 
φύσιν διελθεῖν κατα τοῦτο τὸ βιβλίον, ἀλλ ἀναβαλλομένου, 
καθάώπερ καὶ ἄλλα πολλά, σώζεται δὲ οἱ κατὰ τὸ ανα 
μενα νῦν ἐν τῷ λόγω χωρία φλεβών καὶ αρτηριῶν συγγραφή. 
ἐπὶ δὲ τῶν αερωτπακεῶν τοῖς σφονδυλοις μερῶν (617) 
ὑπομνηματικῶς, οὐ συγγραφικῶς ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ἔπι- 
ο ὑπ αὐτοῦ λέλεκταυ, παραπλησίως τοῖς ἄλλοις ὅσα 
κατ ἐκεῖνο τὸ βιβλίον ἐδείξαμεν ὑπομνήματά τινα τοῦ Ἱἶπ- 

ΧΧΧ]. 
Ώε υεπὶς αιέεπι εἰ αγιεγὶὶς Ίιο Ρεγεϊπεπείδιις αἰδί εγαεία-- 

δἴπιως, φιοῖ εἲ φμαίες [πε, πάε Τπε[οεπίΗΥ, οαμὶάφιε 
Ὅε φμίόως γο[ε. 

Ἠας 4«ποᾳπαο ἀῑάΙοίι[ϊ ἵπ εογρογίρ5 Ιποϊάσπαϊς, Γεὰ 
εἰ 1π ρε 109 ἆθ νεηπῖ εἰ ατἰεγ]ῖς, ἆε πετνῖς Ί[επι Ίη- 
οἰάεπά]ς Ἰαβειῖ. Όιπας οπιπία ἀΠ]σεπίϊας ἰχαβιάϊπιας ἵπ 
Ἠρτο ἆθ χαϊίοηπε Ιποίάεπᾶ1 οοΓρογῖ5δ, «πατε Ρ]ασίρις Ἠῖο ἆθ 
1]]6 Άδεγο ορείαε Ργοειῖαπι ποπ ε[, (παπι πεφῖιε 1ρ[ε Ητρ-- 
Ῥοεταίες ρεε[οφπῖ 1π Ἠοο ορετε ππίνεγ[απι ΘαΓΙΠΙ Πα ἴαγαπι 
νεΒε, [εὰ εοπα Ποιί αἰία πηπ]ία ἵπ αἰίασι Ίοουπι ἀῑ[εταί 
Ηοεῖ φας ἆ4ς νεηὶς εἴ αγἰεγ]]ς Γοηιρία πηωπο Ρο] [ἱσοίαχ ΏΟΠ 
εχίίεπι. Ώςε ποτνῖς απίεπι Ἰαχία νεγίεργας {επάοηΙῖ μας ἵπ 
Γεειιιάο Ίϊρχο ἆε πιοτρῖ νι]σατίριας Πο ρίεπε αιϊάεπι, 
Γεά ἵπ οοπιπεμαγϊ πποᾶαπι ἰγασίανίε, ἵαπαπαπι 49 αἰῑῖφ 
146 πο ο[επάῖπιας ἵπ εο Ίντο οοπιπιεπἰαγϊ ΠΙοᾷο οἳ 
ΠΟΠ Ῥ]επε αἲ Ἡἱρροοταία [οπρία; Γοαπηπιοίο επίπα ρτῖ- 

ΟΛΙΕΝΗΦ το. ΧΥΙΠΙ, Ελ] 
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ποκράτουςν ου συ γράμματα. μόνον γὰρ τὸ πρωεον καὶ ερί-] 

τον τῶν ἐπιδημιῶν ὡς πρὸς ἔκδοσιν πρὸς αὐτοῦ }έγραπται.. 

ἡ ον ο 

Ι 
λγ , | | 

«4υτὸς δὲ ὁ νωτιαῖος, οἷσιν ἐλλύτρωται λεσροιφρ καὶ ὅθεν ᾗ 
Ι ὠρμημένοισι καὶ ὅπη κραίνουσ καὶ οἷσι κοινωνέουσι καὶ [ 

οἷα δυναμένοισι. | 

ἤ Τὰ σκεπτάσµατά τὲ καὶ περιπλήματά τινων ἕλλυερα. 
καλουσιν οἱ παλαιοὶ, διὼ τοῦτ οὖν καὶ νῦν ὁ πποκρατης. 
ἔλλυτρα τοῦ νωτιαίου ειήιαξ τα πρὸ βραχέος δἐρημένα 
µου. δύο μὲν οὖν ἔνδοθεν ἦν ἅπαντα, ἔξωθεν δὲ τὰ κοινὰ 
τῶν σφονδύλων δεσμά. ὁρμῶνταν δὲ αἱ μνιγγεο απὸ τῶν 
τὸν ἐγκέφαλον περμεχονσ κ» ὁ δὲ ἔξωθεν αὐτὰς πεφιλρμβάνωφ 
τρίτος χιτων. απὸ τοῦ τῆς κεφαλῆς ὁὀστοῦ καθ ὃ ὁιαρθροῦ” 
ται πρὸς τὸν πρώὠτον σφύνδυλον. τελευτώσι δέ τοι οὗτοι 
δεσμοὶ, καθάπερ καὶ αὐτὸς ὁ νωτιαῖος ἄχρι τοῦ κατὰ τὴν 

πλ αἱ Γεγήπαι Ἠργαπι ἆο πιοτρίδ να]ρατίρας αΡ[ο]νίε Ίτα 
μί εἆῖ ροί[αί, 

ΧΧΧΙΠ. 
Τωπι ἄε πιεάμἰία [ρίπαε, φωῖδις ἐερππεπεῖς ἐεθαἲ ωιάε 

ογἱςίπεπι ἀμοσπείδις, αμα γαγτε βηείς, σιιἱὀµσομΏι «0η - 
ιπεεὶς οαμἰάφιε υαἰεπείδιις, 

Τεραιεπία 4ο νε]απιεπία αοπ]α5 γεῖ νείοχθ αρρε[]απί 
ἕλλυτρα, αἴφια Ιάοίτοο ἩΠρροοχαίεν πιπο ππεζα]]αα Γρίπας 
ἱεσπιεπίο ἕλλυτρα μαποιραν1ϊ πας Ἰο ραμ]]ο αΠίε Παττα- 
γης: ἆμο πάει Ππίτίη[εσιι ΟΙΠΠΙΠΟ Γαπἳ, εχίγη[εοιιθ΄ | 
ΨΕΥΟ οοΠΙΙΗΙΙΠΙα ΟΠΙΠΙΗΠΙ νογίεβγαγιι ο ε 
ἴαγ ἁπίεΠ ΠΙεΠ]βγαηαθ α ππεπιγαηῖς 

Ονίή-- 
ᾳἡαε οετεβγιπι {εριιπέ, 

[εά [εγίῖπι νεἰαιηεηίωπη, αιιοά εχἰγΙη[οοιιβ εα5 οοπιρ]εοίῖ- 
ἐμη, ο1ΡΙΠΕΙΩ Ἠ8βεί α οα]νατία, «ια οι Ῥείπια νεγιεῦγα 
οοπαπἩ (18, Ηα]αθαιοάί αιίει ρβαπηεηία πο [θοις Δίηπθ 
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ῥάχιν πέρατος. ὠνόμασε δὲ αὐτὸς ὁ /πποπκράτης τὸ τελευ- 
τώσιν ὁμοίως τῷ ποιητῇ ᾿4ριστοφάνει" 

΄περ δή κρανέω γε καὶ εἰ τετελεσμιένον ἔοιαι. 

οἷα δὲ δύνανται λέλεχται μὲν ἀκριβώς 1δη αὐτὸ κατὼ τὰς 
ἀνατομικὼς πραγματείας ἅμα ταῖς οἰκείαις ἐξ ἐκείνων ἐστὲ 
µάλιστα καὶ ἡ περὶ χριίας μορίων. ἀρκεῖ δὲ νῦν εἰπεῖν 
τὰς μὲν περικειµένας τῷ νωτιαίῳ μήνιγγας τὴν αὐτὴν παρ- 
ἔχειν χρείαν ἤνπερ καὶ τῷ ἐγκεφάλῳ, ἡ ὃ᾽ ἐν ἐκείνῳ 
“φρουρὰ μέν τις αὐτοῦ πρὸς τὸ μηδὲν πάσχειν ὑπὸ τῶν πε- 
᾿θικεέµένων ὁσεῶν 4 παχεῖα. σύνδεσμος δὲ τούτων καὶ ἆλ- 
λο σὐμφυτόν τι δέρµα καὶ σκέπασµα τοῦ ἐγκεφάλου ἡ λε- 
πτὴ, περὶ ὦν τοῦ τρίτου χιτῶνος ἐν τῷ νωτιαίῳ μικρὸν 
ἔμπροσθεν εἴρηται. 

λδ’, 
ὖν δὲ τῷ ἐπέκεινα ἐν ἄρθροισε γεγιγγλύµωνται πρὸς ἀλλή- 

λους οἱ σφόνδυλου. 

αρία πιεζα]]η αἲ Ίππαπι [ρίπαπι Ππίαπίαν, Επί ΗΙρρο- 
εχαίες ἀῑκΙί κραίνουσε, Ποιῖ Ροδία ϱπιπα 1πη ΗΙ {1 

., ’ Γ] 3 ΄ ” Ἔιπερ δὴ κρανέω γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἔσται. 

Ου]ῖᾷ νετο Ρο[ππί οκηυ]ῃίο ]απι ο[ιεπάῖπηις 1Π ορογο ἆᾳ 
γηἰ]οῃε οογρογΗΠΙ Ιποϊάεπάοτήπαι, αἴιο εἰἶαπι 1η Ρτορτ]5 
τὶς, Ἰπίεν α1οΒ ΡΓαεεῖριιις ε[ὶ αμ ἆάε ία ρατίίαπι Ἱη- 
Γοηρ]ίαν.  Νυπο απἴεπι [οπρῇ[ο αὐαπᾶς εβ πποπηῦταηας 
Ύµπε οἰπριαπί [ρίπας πιεάυ]]απα, οπή ἆ επι Ριαε[ίαγε τ[απη 
θίᾳαε 1Π «ΘΓΟΡΥΟ αιιοᾶ ογαί[α πιεπιῦταπα ἀε[επά]ίατ, πο α 
εἰτουπιρο[ιι]5 οίπριις Ἰαεάαίαχ. ΕΙ οἱ αἰῑιπά οεγεβεῖ νε]α-- 
πηεπίωπη εἲ οπδῇ οα1 Ἱππαία, 41ο Ίαεο πεείαπίις, πεπιρε 
Ίεπαῖ Ππεμιργαπα, Ὀο ἰγῖρης απίεπι 5 ἑππῖςῖ Π πεζια]]α 
{ρίπαε Ρα]]ο {αργα Ρεγἰταςσίαν1η]ιι5, 

’ ΧΧΧΙΥ. 
Ἱπ μἱεεγίογε αι{δτῃ ραγεε φεγίεὂγαε εαγάϊτιὶς ππο(]ο οοιηπηϊ/- 
Γμγας παδειὲ, 

ΕΠ] 2 
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[951] ἸΤὴν φύσιν τῆς ῥάχεως διηγεῖσθαι προθέµενος, 

εἶτ ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἔνδον μερῶν αὐτῆς, ἐνθ ἀφήπτοντο 
μὲν οἳ σφόνδυλου τὸ πρὸς τὴν κοιλίαν ῥέπον ἓν τοῖς ἀρτίοις 
οὖσιν αλλήλοισιν. ἐἰκότως νῦν εἶπεν, ἓν δὲ τῷ ἐπέκεινα ἐν 
ἄρθροισυ γεγιγγλύµωνται. τὸ γὰρ ἐπέκεινα τῶν προειρηµέ- 
νων μερών τι κατὰ τὴν ὀπίσω χώραν ἔσται, ἔνθα φησὶν 
αὐτὸ γεγιγγλύµωνταυ. συνδεῖσθαυ δὲ ὀπίσω φησὶ σύνδεσμον 
εὐρημένον τὸν ἀπὸ τῆς συνδέσεως τῶν σφονδύλων, οὐ μόνον 
τὸν κατὰ τὴν ἄκανθαν, ὕσπερ ἐστὶν ἀκριῤώς ὀπίσω τὸ μέ- 
γεθος τῆς ἐνταῦθα χώρας κατειληφυίας αὐτὸν, οὗ πάλιν 

ἑκατέρωθέν εἶσιν αἱ διαρθρώσεις τῶν σφονδύλων. εὲ μὲν 
ὡς πρὸς τὴν ἄκανθαν ἐξετάξου τις, κατὼ τὰ πλάγια µέρη 

τῆς ῥάχεως, εἰ ὃ᾽ ὡς πρὸς τὴν ὀπίσω παραβάλλουσαν χώ- 

ραν, ἣν διηγήσατο καθ ἣν οἳ σφόνδυλου δέδενται πρὸς 
ἀλλήλους ὀπίσω /ιγνόμενοι, γεγιγγλυμµώσθαι ὃ᾽ εἶπε τοὺς 
᾿σφονδύλους πρὸς ἀλλήλους, ἐπειδὴ τέτταρας ἀποφίσεις ἔχον- 

τες οἷς διαρθροῦνται, ταῖς δύο μὲν γὼρ ὑποδέχονται τας 
ἐξοχὰς τοῦ πλησιάξοντος σφονδύλου, ταῖς δύο δὲ ἐπιβαί- 

Οππι οκρ]ίσαχο [ρίπαο παΐιταπα Ἱπ[ηἰαεγῖε ογ[ας αἳ 

Ἰη[εγ]οτίρις ρατίρας 1ρβας, ἅαἷα νετίευγαο αρίε ἀπίετ {8 

οομαετεπίος αἆ γεπίτεπι [ρεοίαπί οἱ Ἱπίεγ [6 Γαπί αεαα]ες, 

Ίππο πμπο [αρα(ίς ἵπ υα]εγίοσί ααίειι Ρατία νετίεργαε οΓ-- 

ἀῑπῖδ πιοάο οοπιπιΙ{αχαπα Παβοεπί: αἱίείος Θ6ΠΙΠΙ Ρᾷ18 15 

΄4παο Ργοροβίαο Γαπί ογῖί Ῥο[ιεείος, «πα Ιπαιῖ γετίιεῦγαθ 

οατά]πῖς πιοᾷο Ιπίεχ [ο οοπιπηΗ, ἈΝοπ ἀ4ερες αιίεπι Ἱπ- 

ἱε]]ίσετο Ρο[ετίογεπι ῬΡαγίεπι 6811 ᾳπαθ Πία ε[ οοπίτα Ἱ]-- 

βαπιοπίαπα ῥχορο[Πίαπα, αιοᾶᾷ [οἰ]σεί α ]αποίατα νετίεῦτα- 

χαπι Ρργοσεά1{; 15 επΊπῃ Ίουις πηεά]μς εχοιΙβῖο ρο[ετίοχ ε[ὲ 

υΡ1 Γρίπα (απίμπα ε[ι, [εᾷ ειπα πα αἰγίπιμο ε[ῖ α οοπι- 

πηϊ[αχ]ς αρίατυπι νετίεβταχαπι,. Όπαθ ΠΠ αἆ [ρίπαπι τείε- 

ταίασγ, επί α Ἰαίεγῖριι [ρίπας: Π αἆ Ρρτίογοπι ρατίεια, ἵπ 
αμα ἀῑχΙί νετίερτας Ππίοι [ο οοἱ]σαχ, Ρο[εχίου, Ῥουἱρ[ί 

βυ{επι εαδ οοπιη[αγας οαχ]πῖ πποἆο ε[ἴο, αποπίαπι φι8- 

τας εχἰσιηί ρτοσε[ας αυἶρας οοπιπϊἑαπίασ: ἆποβας αφ α-- 

ἀεπι αἀπα απ επηεἴ]α8 Ργοσίπια γετίεργαε, ἆποβις {6 
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νουσι κατὰ Όατερα., παραπλησία δέ πως ἐστυ καὶ ᾖ}) τῶν 

γιγγλυσμῶν παρασκευή. 

. 

1. ἵ 

Τύνοι δὲ κοινοὶ παρὰ πάντας καὶ ἐν τοῖσιν ἔξω μµέρεσε καὶ 
ἐν τοῖσιν εἴσω παρατέτανται. 

Τὰ ἀντικείμενα µέρη τῶν σφονδύλων τῇ συνδέσει ὀπίσω 
τε καὶ ἔξω καλειν ἐγχωρεῖ, καθώπερ γὲ καὶ αὐτῷ τὰ κατὰ 
τὴν σύνδεσιν ἔνδον τὲ καὶ πρόσω" ἀλλὰ τόνους γξ κατὼ τὴν 
ὀπίσω χωραν οὐκ ἂν εἴροις παρατεταµένους, εἴ γε τύνου 
ὀνομάδονταυ τὰ προαιρετὼ νεῦρα. κατὼ γὰρ τὼς συμβολὰς 
πῶν σφογδύλων ἐστὶ τὸ τρίµµα, δι οὗ τῶν ἀπὸ νωτιαίου 

νεύρων ἕκαστον αὐτίκα σχίξεταυ καὶ τῶν μερών αὐτοῦ τὸ 
μὲν εἰς τὴν πρύσω χώραν ἀφικνεῖταυ, τὸ δὲ εἰς τὴν ὀπίσω 
διανεµόμενον εἰς τους ἐπικειμένους ἐνταῦθα μύας, οὓς ῥα- 
χίτας ὀνομάξουσιν. 

1η α]ίεγατα Ἱπαππαπί. Ἐοϊίας αιίεπα αποάβιππιοᾶο Πτι-- 

οἴπτα ογάἵπαπι Ππα]Ις. 

ΧΧΧΥ. 
ἸΝεγυί οπιπῖµτι ΟΟΠΊΠΊΗΕΣ εἰ αἆ επΙεΤΙΟΥΕΠΙ ρατῖεπι εἰ αἆ 

πίεγίογεπι ργοσεάμιξ. 

Ρατ νετίεῦταταπι αΎπαθ εἶ ορροπῖίας οµα 1]σαπίαχ 

Ῥοβετίος εἶ εχἰετίος αρρε]Ιατῖ Ροϊεβ, Πεοπὶ εα Τρία απα 

ἀ]ηραπέαν Ιπίεγίου «εἴ Ρρεῖοτ; γεγαπι α Ρο[ετιογΙ ρατίε ἨοΙ 

χερετ]αηίαχ πογν], 41ο ΠπΏο τόνους ἀῑκιί, Π πεινί 1π{ε]-- 

Ἰσαπίας  απὶ πιοίππα νο]απίώτίαπαι Ρρταε[ααϊ.  Ότπα 6ΠΙΠ 

νετίεργαο Ιπίεν [ο οοπιπη {Πχ ΓΟΓ8ΦΕΠ ε[ι, Ῥεν ποά 

ππιδηαΐδαμθ πεσνας α Γρίμας απεάι]]α ἰτα]εοία Ργοίῖπας 

ἀλΠειραίαν, οπ]ας α]ίας Ῥατίες αἆ Ῥτίοχεπα τεβίοπεπι 1Π- 

επάμπέ, αἰαε αἆ Ροβετίογεπι, αἴιπε ἴπ πη[οι]ος ἁμ[-- 

Ραπίας, απ 4παπι [ρίπαρ [αρετ]εοιὶ ΠΠ, ῥαχίταυ Όταεοθ 

ποπιΙπαΠίαν, 
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. λατ. 
2 ΄ ’ η 3 ) ’ 3 3 .. ’ 3 ᾿ ’ 

«Απόφυσίς τὲ ἐστιν ὀστέου ἐς τὸ ἔξω µέρος ἀπὸ πάντων 
τῶν σφονδύλων, µία ἀπὸ ἑνὺς ἑκάστου, από τε τῶν µει- 

ζόνων από τὲ τῶν ἑλασσόνων. ἐπὶ δὲ τῇσιν ἀποφύσεσι 

ταύτησε χονδρίων ἐπιφύσιες Καὶ απ ἐκείνων, νεύρων ἅἄπο- 

βλάστησις ἠδελφισμένη τοῖσιν ἐξωτάτω τύνοισιν. 
-- 

͵ 3, » ΄ ” ς κ 

Εὺὶς µέσην εἴτ ὀπίσω γώραν τῆς ῥάγεως απύόφυσις { Π ο τς / 4 Ἱ 

ε / ” / 3 ’ . υ - ” . 

ἑχάστου τῶν σφονδύλων ανατείνέται συνύῦεισα τὴν ὅλην ἄκαγ- 

θαν. ἐπὶ τῷ πέρατυ δὲ καὶ τῆς ἀποφύσέως χόνδρος ἐπί- 
κειται νεύρων ἀποβλαστήσεις ἔχων συνδετικάς. Ἠδελφισμένη 

- .’ ροή. ” Ε αι 
φησὶ τοῖς τόνοις, ὕπερ του τῶν ὁμοιουμένων εἰς ταυτο 

ἐόντων καὶ ἀναμιγνυμένων, «ἑκάτερον γὰρ αὐτῶν αληθές ἐστι. 

(ο). 

[952] Πλευραὶ δὲ προσπεφύκασιν ἐς τὸ εἴσω µέρος τὰς κὲ- 
Δ ς/ ” ον ν΄ 5 αν ΥΚΝ } ο 

φαλὼς ῥέπουσαυ μᾶλλον τ ἐς τὸ ἔξω, καθ ἕνα δὲ ἕκαστον 

τῶν σφονδύλων προσήρθρωνταυ. 

ΧΧΧΥΙ. 

δίπσιἶαε αµέεπι υεγεύῦγαε ἴαπαι ππα]ογες Φµαπι ΤΠΙΠΟΥΕΣ πι 

ενιεγίογεπα ραγίεπι [ιπβιίος Ῥτουε[]ως επιβιπ; Εἱς αι-- 

τεπι ρΓοςε[]όμς αἀ]εεία ε[ὶ εαγίασο, αἴφμε αὖ εα βετ-- 

Ίπενπ ογἶεμγ ἰἱβαππεπίογιπι ϱµαε πεγρὶς επιεγιογίδις βευ- 

ππαια Γμ18. 

ΘΙπριαγαπι νεγίεῦταταπι ῥτοσε[ας ρος πιεάίππι ἆοτ- 

{απι ἴπτοπά αηί αἴᾳαε απἰνεγίαπι Γρίπαπι σοππροπαπέ; εχίγεπηο 

απίεπι ρτοσε[/αῖ σαγ{1]4σο Ίππεχα ε[, α αἵα ογΙἵαγ ΡΕΤΠΠΕΠ 

σαιπεηίοτΏπ., 4παε, υἱ 1ρΓε αἲῖ, πεενῖς 6εγπιαπα Γαπί, Όσο 

Πσπ][οας νε] [Πα]]πια νε] πιο; [ο οοευπ[ία Ππηίχ {απο 

πἰγαπιααθ ΕΠΙ γετιπι ΕΠ, 

ΧΧΧΥΙΙ. 

«ΑΑ]εείαε αιμξετα εο[ῖαε [ωπὶ εαρίεῖδις ἵπ ἰπετίογεπι Ῥαγ- 

ἔεπι [ρεοαπιῖδις πιαδἰς Φµαπα ἵπ επιετίογεπα, φµαε [ερτί- 

ἰαιῖπι εµπι µπαφµαφιε υετίεδ-α οοπιτ Ε/Γ. 

η 



ν ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΠΟΜΝΗΜΑ 1. σας 

Ἐά. ΟΊχοτι. ΧΠ. [585.] Γά. Ῥα[. Ὑ. (611.) 
Τὰ τοῦ Φώρακος ὁστα διήκοντα κατὰ δέσιν ἐγκαρσίαν 

ἀτρέμα λυξώς κατὰ τῆς ῥάχεως ἐπὶ τὸ στέρνον ὠνόμαξον 

πλευρὰς οὐχ Ιπποκράτης µόνον, ἀλλὰ καὶ οἳ µετ αὐτὸν 
ἅπαντες ἰατροί. ταύιας οὖν φησι προσηρθρώσθαυ τοῖς 

, Ελ [ Εὶ 3 - ’ “’ 
σφονδύλοις, οὐδὲν διαφέρον εἰ καὶ δι]ρθρὠσθαι φαίΐης, ὅπερ 

ἐστὶ συνηθέστερον ὄνομα τοῖς ἰατροῖς τοῖς νεωτέροις, οὕτως 

ὀνομαξόντων αὐτῶν τὰς ἐμβολὰς τῶν ὁστῶν, ὡς ἐκείνοις αἰ- 

σθητικήν τινα ἀξιύλογον ἔχουσι κεφαλᾶς τὲ τῶν πλευρῶν 
” Δ η 3 ος ν ’ μα] { 

εἴρηκε τα πέρατα, ὃν ὧν τοῖς σφονδυλοις διαρῦροτινται 
Δ λ ς - - Ε ; 3 

κατὰ τᾶς ῥίζας τῶν πλαγίων ἐν ἑαυτοῖς αποᾳισεων. «ακρί- 
4 ” ν τ ” ε 3, » », Δ . 
βὼς δὲ εἶπεν έἔσω ῥέπειν αυὐτας μᾶλλον, ἴσιε γαρ ούτως 

ἔχειν, ἀλλὼ καὶ ὅτι διαφυής πώς ἐστιν αὐτῶν ἡ διάρθρω- 

σις ἐθεασάμεθα. παραλελοιπότος τοῦτο τοῦ "Ιπποκράτους 

ἢ τῷ παρελθεῖν οὐκ ακριβώς Θεασαμένου τὴν ὕλην φύσιν 
τῆς διαρθᾷώσεως 1 τῷ μὴ νομισθῆναι τὴν τοιαύτην λεπτο- 

λογίαν οἰκείαν εἶναι τῇ προκειμένή πραγµατείφ. 

0ο[αε, τά εΠ ΙΠιογαοῖφ οἶῖα, 4παε α Γρίπα ΙΠίεπάιιΩΓ 

{πβηβνοτία πο ποᾶῖος οΡ]ίητια αἆ ρεοίμδ Όταεσε Ἠοπ πιοᾷο 

αὐ ἨΗϊρροοταίε, [εὰ αὐ οιηπ]θας ]απ1ογίριι ππεάΙοῖδ ποπι]-- 

Ἠπίας Γαηί πλευρα. Ὠας πι οσπι νετιερτῖς οοΠιΠΗΓ{Η1, 

προσηρθρὠσθαυ ἀῑκ]ιί, αυα[ ἀϊσας διηρθρώὠώσθαι. Όιοά νο- 

οαΡι]Ι αραιά ]απίογε5 Ἠιχεῖοος ππασί 1 ία ε[ἴ, «ο 6ΠΙΊΠΙ 

Πσηϊβοαπε οΏαπι οοπιπι[ῄανας, οπῖρις {αλ Ιπε[ί αποίιιδ 

αἱ Γεη[α αΠφιαίεης Ῥετοῖρὶ ρο[μί. Οο[ατιπι ο)ρῖία Υο- 

οαν1έ εχίγειηα, Ρος 4αςθ ομπι νεγιερτῖς οοπ]αησιπίας, 1π 

χαζ]οες ῥτοσε[ἵαπι α Ἰα[ετίρις {[ε Ιπῃημαπίθ Εκαιῖῃἰο 

θμίεπι ἀῑχιί 1ρ[ας πιασί 1Π ΙΠΙΕΓΙΟΤΟΠΙ ῥρατίεπι Γρεοίαγε; 

πο[Ις επῖπι τεπῃ Π[α [ο Ἰαβογε: 1ρ[αγΙπα Υεγο οοπηπη [αρα 

ᾳαοάαπιπιοάο ἀπρ]ίοεπι οοπ/[ρεκίπιαδ, «παπι τοι Πρρο- 

ογαἰες Ρργαείἰεγπιϊ[ῃ νεὶ αιιοᾷ ποπ εκ ἰοίο μπῖνεγ[απα Ἠηθίι]-- 

χ8ἱα οοπιπ][ιτας Γενί Ἱπίωίας νε] ααοὰ ἵαπι ἀΠρεπίειι 

εἶα ἀππΙΠΙΙοµεΙΙ αᾱἆ Ῥτοροβίμπι ρεγηογε ποπ εχὶΠι- 

πιανετ!, 
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ο ολης, 

Λαμπυλώταται δὲ πλευραὶ ἀνθρωώπου εἰσὶ ῥοιβοειδέα τρόπον. 

ε ΄ ,. , . ’ ” 

παντων τῶν ζωων ἄνθρωπος παμπυλωτάτας ἔχευ 
εἰ Ἅ « ΄ ι -” 

πλευρὰς, ὅτι καὶ τὸ στέρνον ἁπάνιων πλατύτατον" τῶν μὲν 
. 3/ [ή Ἆ ) - /{ 3 Δ 3 κά δι. 

αρ ἄλλων ζωων τὸ μὲν μᾶλλον ἐστι, τὸ ὃ ἧττον ὀξίστερ- 

γον. πλατυστερνότατος ὃ᾽ ἄνθρωπος, εἶθ ἑξῆς πίθηκος 
ε [ 3 ” ” [ -” η 3 ε] ; 

απαάντων μὲν τῶν ἄλλων ζωων μᾶλλον, ἧττον ὃ ανθρώπου. 
2, «, ./ ’ ” 

έστι δὲ κοινὸν ἅπασι μὲν ζώοις ὅσα Θωώρακα ἔχει τὸ τὰς 

πλευρὰς ἐκ μὲν τῶν ἔξω μερών, ἔνθα καὶ ψαύομεν αὐτῶν, 

πυρτας, ἐκ δὲ τῶν ἀντικειμένων τών ἔνδον εἶναι κοίλας᾽ 
εἰς γὰρ τὴν γένεσιν τῆς τοῦ Βώρακος εὐρυχωρίας ἀναγκαῖον 
. ” - 3 ι] ) ; 

ἵν τοῦτο τοῖς ἀνθρώποις, ἐπειδὴ κατὰ τὸ στέρνον εὐθύνε- 
λ , η - ” ε σα 

σθαι τὰς πλευ- (618) ρὰς ἔδει, τὸ μετὰ τοῦτο πᾶν ἱκανῶς 

ἐκάμφθη, δεοµένων ὃ᾽ αὐτῶν ἐπὶ τοὺς τῆς ῥάχεως ἀφικέ- 

σθαι σφονδυύλου. τὸ μὲν γὼρ ἑρμηνευόμενον ὑπ αὐτοῦ 
” ” - / 

πρᾶγμα σαφὲς ἡμῖν }έγονεν ἔκ τὲ τοῦ καμπυλωταάτας εἰ- 

ΧΧΧΥΠΙ. 

Πήαπιίτπιε αεί εἴγι ᾖεπαε [ιπε Ποπαϊηῖς οο[ίαε οἱ πιοᾷο εο- 

Τη σμαέ εμτυα Γιωις. 

Ιπίεν οπιηῖα απ]πια]ία Ἱοπιο οο[ίας Ἠαδεί πιαχῖπιο οἵ- 

ναδ, οιοηῖαπι εἰ ρεοίᾳ οπιπίαπα Ἰαπππαπις εκ οεἰεΓῖδ 
ΨεΓο αΠΙπια]ρας αἰία πηαδῖθ, αἰῑα π]πις αοπῖο Ρεοίοχε Γ4ΠΕ. 

Τ.αἰ1 {πι απιίεπι Ρρεσίιογῖ ε[ι Ἡοπιο, ἀοῖπ [πια ᾳαᾶο Ῥεοία5 

Ἰαδοῖ απσιι[ίας Ἠοπιπθ, Ἰαΐπς ϱΜαπι οείενα απ]πια]]α, 

Οοπππάπο εβ απίεΠι ΟΠΙΠΙΙΠΙ απΙπια]]απα 4 ας ἴ]λογασεπα 

Ἠαβοπί, οο[9 είΤε αὓ εχιογιοςῖ ῥρατία ας ἰαησίπιας σἱρρίς 

ἃ οοπἰγασία, ἀΠπίΊη[εοις [οἰ]ςεί, Ππαῖς. 14 επίπι πεοεί]α-- 

παπα Ἱοπηηῖρας {1 Ἡί ἰογαοῖς [ραίίαπι Ἰαίαπι τεάάεγε- 

Ταχ αποηίαπι Ἱηχία ο5 ρεοίοχῖς ἀῑπίρί ου[ία5 οροτἰμ]1{; τ- 

1141188 ΘΑΓΙ1ΗΙ αγίες Ύαασ. ἀοεθεγεπί αἆ Γρίπαε γετἰεργας 

Ρεγνεπῖτε, ορυ9 {μ1ί Ρ]άγΊπιαπι ουγγοτί,. Ἐος Ισίίω 41 .πη 

Ῥγοροπϊί εκ εο αροτίο ἀπίεΙρίίας αιοά 1ρ[θ αἲξ, οο[ίάΒ 
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πεῖν εἶναι τὰς πλευρὰς, κάκ τούτου 7ιγνώσκεσθαι, ἄφ οὗ 
ὅμοιαι κατὰ τὸ σχῆμά εἰσιν. ἀπολείπεται δὲ ἡᾗ ζήτησις 
οὐκ ἐν τῇ πραγµατείᾳ, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἔμπροσθεν, ἀλλ 
ἓν ὀνόματι χρησαμένου τοῦ “Ιπποκράτους τῇ ῥοιβοειδέα 
δΦωνῇ. σαφηνείας μὲν ἔνεκεν» ῆτις παράδειγµα λέλεκται πρὸς 
αυτοῦ» μερος δ᾽ ἀσάφειαν ἑργαζομένη αὐτοῦ τοῦ γιγνω- 

σκοµένου πράγματος ἢ τῆς σαφηνείας ἕνεκα παράδειγμά τυ 

ὤφθη. τότε μὲν οὖν ἴσως ἦν ο φωνὴ συνήθης 3 οὐκ ἂν 

εἴρηκε ῥοιβοειδέα τρύπον. ἐν δὲ τῷ μετὰ ταῦτα χρήσεως 

αὐτῆς ἐκβληθείσης εἰς ἀσάφειαν ἦκε. τὸ μὲν γὼρ διὰ τοῦ 

κ λεγόμενον ῥοικοειδέα παὶ παρὰ Θεοκρίῳ γεγραμμένον ἕν- 
θα φησί᾽ 

[552]. Ροικὸν δὲ κεν ἀγριελαίας 
δεξιτερᾷ κορύναν, 

καὶ παρ ᾿ 4ρχιλόχῳ" 

"ἀλλὰ μικρός τις εἴη καὶ περὶ πνήµας ἐδεῖν 
“Ροικὸς, ἀσφαλέως βεβηκυίας ποσὶ, καρδίης πλέως. 

καὶ παρὰ Ἠικάνδρῳ" 

πιαχῖπιο οπγνας ε[ἴα, αποᾶφπε εατΠπι Ἠσυτα ἴα]επι εν]άεπ- 
τει [ε ο[ιεπαῖῖ. Ἠε[ίαί ααθε[βῖο Ύᾳ1αε αἆ τεπι ποἩ Ῥεγίῖ- 

ποί Πουῖ Ῥτίος, [εὰ αἆ γοσεπι, Πτα Ηἱρροοταίες εχρ]α- 

παἰ]οπῖ νε] εχεπιρ]ῖ οαυία υ[ας Γαεγίῖς γετρο ῥοιβοειδέα, 

αιοᾶ πια]ογεπι αΠετί οΡ[ουγΙἰαίεπι ϱπαπι χε 1ρία οπ]ας 

Ρταί]α αἆ εχεπιρ]απῃ αΠετίαγ, {απο Γογία[ε γοςχ εταῖ υ[ίαία, 

αλοφαῖπ νετῦα Ίαεο πιοάο ΕΟΣΗΠΙ Ύπαε οΓνα [απί ποῃ ᾱἷ- 

π][ει ῥοιβοειδέα τρόπον; ἀεϊπάε πα εκρ]ο[α ομ[ειτα εᾖο- 

οἷα ε[. Ύοκ απἰάεπι ῥοικοειδέα Ῥει κ αριᾶ Τμεοογίέαπι 
ούπτνυπι Πριῖῃοαϊ εο σαγπιῖπε πρὶ αἸπαα1ί: 

“Ῥοικὸν δὲ κεν ἀγρίελαιας 
δεξιτερᾷ κορύναν. 

Ίάεπ «ποᾳπε Πσπϊῃοαί αριᾷ ΑτεμιοεἩμαπι 4 παπα Γογ]δῖί : 

᾽ ἀλλὰ μικρός τις εἴη καὶ περὶ κνήµας ἰδεῖν, 

“Ῥοικὸς, ἀσφαλέως βεβηκυίας ποσὶ, καρδίης πλέως. 

Αρυιά Ἀποαπάταπι ΠΠ {εΥ: 

ο τι ρόκα Εῥων, 

ο ὤ-ᾱ αν 3 
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άλλοι δὲ ῥοικοῖσιν ἰσήρεες ἂν τὸ παγούροις ) 
ἕυῖα βαρύνονταν. ; 

κ ε η Ε . ” 3 

τὸ μέντοι διὰ β ῥοιβον οὐκ οἶδα, καίτου τινὰ τῶν ἄντι- 
Π υ ” , η 33 - 8 

γράφων διὰ τοῦ β γέγραπται, ἀλλ ἐν τοῖς ἀξιοπιστοτέροις 
ς Δ 

εὑρίσκεται τὸ κ. 

λύ’. 
1 πν Δ ” ᾗ 4 ο ῃ ω 5 
/ὸ δὲ μεσηγὺ τῶν πλευρέων καὶ τῶν ὀστέων. τῶν ἄποπε- 

’ υ Ν ιο ον ” ε 

φυκύτων ἀπὸ τῶν σφογδύλων αποπληρέουσιν ἑκατέρωθεν 
- 9 - 3 5 εν 3” »” ” 

οἱ μύες ἀπὸ τοῦ αὐχένος αρξάµένοι ἄχρυ τῶν φρενών 
-” ’ τῆς προσφύσιος. 

Οὐ πάνυ τι συμφωνεῖ τὸ φαινύμενον ἐκ τῆς ἀνατομῆς 

τῇ διανοίᾳ τῆς λέξεως. τὸ μὲν γὰρ φαινόμενον ὧδε ἔχει" 

κατὰ τὰς κεφαλὰς τῶν πλευρών ᾗ εἰσαρθροῦνται εἰ τοὺς 

σφονδύλους μύες εἰσὶν, ὄπισθεν μὲν οἳ ῥαχῖται καλούμενου 

κατὰ τὸ µῆκος τῆς ῥάχέως ἐκτεεαμένοι µέχρι τῆς τῶν σκὲ- 

λῶν ἀρχῆς, ἔμπροσθεν δὲ καιὰ µῆκος, οὐ ὃν ὕλου τοῦ 

"Άλλοι δὲ ῥοικοῖσιν ἰσήρεες ἂν τὼ παγούροις 
Τυῖα βαρύνονταν, 

Ρεν β απίεπι Γοπρίαπι ῥοιβὸν πε[οῖο φαἷά ΠΡΙ νε]έ, Όπαπι-- 

αμαπι ἵπ ποππη]]]5 εχειηρ]ατίρας ρε ῥ [ο]ραίατ, [εὰ η 

παᾶρῖς ΡΤοΡαίΙ5 Ρει Ἠ. 

ΧΧΧΙΧ. 

Οιιοᾷ αμέεπα ΠΕεΥ εο[ίαι εξ φιιοάφιε ὑπίεγ Ῥτοσε[}ις ο[[ἔμτι 

νεγιεζγαγιτι μεγίππφμε οοπιρἰοε ππι[εμίί, ομῖ α εεγυὶϊεὶ-- 

δις οτ[ι μ[φμε αά πεχιπι ττειαιιῖ. 

Οιοᾶά ἵπ οογρογίθᾳς Ιποϊάεηᾶίθ αρρατεί ποπ αἀπιοάπτη 

εου[επ ΗΕ οἵιπι Υετρογυπῃ Γεπίεπίῖα, παπι οποά αρρατεί 

ια )]αδπιοςἱ ε[ι  Α οο[ατιπι οαρ ρα αμ οµΠι νεγιεργῖ 

οομηπη ἐπί, παυ(οπ]Ι [αἱ α ροβετιοτί Ρρατίε, αἱ ῥαχῖταυ 

παποιραα ασ, αλ ἴπ Ἰοπριίμάίπεπι [ρίπαε επάαπί αἴᾳαο 

αἆ ἀπΙίαπα οτὔτυπας α Ῥτιοπ Ρρατίε 1π Ἰοηρσαάϊπεπα πιι- 
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Ῥωώρακος ἐπικέκληνταυ μύερ. ἐγκάρσιου δὲ πεῖνταυ μεταξὺ 
τῶν πλευρών οὓς μεσοπλευρίους ὀνομάξουσιν, ἔπειτα βαί- 

φουσι πρὸς ὀλίγας τῶν πλευρών οἳ ὑποβεβλημένου τῷ σεο- 

μµάγῳ μύες, ὑφ ὧν εἰς τὸ πρὀσω µέρος ὅλος ὃ τράχηλος 

ἑλκόμενος ἐπινεύει βραχὺ καὶ χωρὶς τῆς προκειμένης πρὸς 

κεφαλῆς διαρθρώσεως. ῥἐκείνη μὲν γὰρ αὕτῃ καθ ἑαυτὴν 

μεγίστην ἔχει κίνησιν ἐπινευόντων τὲ καὶ ἀνανευόντων, ἑὼν 

τοῖο μετὼ τοὺς πρώτους σφονδύλους αὐτὴν παραβαλλη. βρα- 

Συτάτην ὃ᾽ ἔχουσι τὴν πρὸς ἀλλήλους πἰνησιν. αλλὰ καπ 
τῶν κατ ὁσφῦν χωρίων ἐπαναβαίνουσι τῷ δώρακυ κατὰ 

τὰς ἐσχάτας πλευρὰς αἳ κπορυφαὶ τῆς Ψόας. ΄ ὕσαυ ὃ᾽ ἐν 

τῷ μεταξὺ τοῦ θωώρακόὸς εἶσιν οὐκ ἔχει μυών ἐπιβολὴν ἐν 

ταῖς πλαγίαις αποφύσεσι τῶν σφονδίλων, ἃς ἔφην διαρθροῦ- 
σθαι τὰς πλευράς. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλοι δύο μύες στενοὶ καὶ 

-μικροὶ τοῖς ῥαχίταις περιτεταμένοι ὃυ ὅλου τοῦ Φώρακος 

ἔξωθεν, ἐν τοῖς πρύσω μέρέσιν αὐτῶν ἃ τοῖς ὀπίσω περὶ 

τὴν ἄκανθαν. αὕτη μὲν ἡᾗ ἕκ τῆς ανατομῆς εὐρισκομένη 

θέσις τῶν περὶ τοὺς σφονδύλους μυών. ἴδωμεν ἐφεξῆς τί- 

{ου]1 ποη ρτοσεάιπὲ, [εά ἱταπδνετῃ Ἱπίεν οο[ίαβ, 4105 μὲ- 

σοπλευρίους αρρε]]απῖ. Εεϊπάο αἆ αφιοί οο[ίη5 ρετΗπεπί 

ππυ{[οι]1, απὶ [οπιαςμο Γιαρ]εοίῖ [απί, α ααἴρας ἰοίυπι σο]- 

Ίαπι 1π Ρτίογεπι ρατίοπι αἰἰταβμίίατ εἰ ροι]]α]άπα εἰῖαπι απ- 

η, παῬρῖ οαρ115 οοπιπη] [ανα Ποπ πιονεαίιν; Ίρ[α επῖπι 

"φει Γε ππαχίπηαπα Ἰαρεῖ πιοῖαπῃ 1π αηηπεπᾶο εί αρηπεπάο, 

{ αιῖδ οαπι οµΠη νοτγιερτῖ οοπ/Γεταί απαε Ροβ Ῥτίπιας [αΠΕ, 

αλαγα πα εΠΊΠΙ 1πίευ [ο οοπιπΙ/αγαε ρα]]Η]άΠ1 ΠιονθΏγ. 

6εᾷ εἰ α τεσίοπε Ἱασία 1π19οβ Ργουθάιπ 44 οκίγθιιας {]ο- 

ταοῖ οοῇας εοταπι πημ[ομ]ογαπι Γαπηπιϊίαίες, απἲ ψύαυ ᾱἷ- 

οὐπίανς ΤΠ πιεᾷίο αιϊεπί {]ογαοί αἆ οο[ίας πιι[οῖ ποπ 

Ρετπεπ!, αϊ Πἱ [απί αἆ γετίεβγαγηπα Ῥτοσεί[ας α ]α[οτί-- 

Ῥα6 Ῥροβίο8, Ύα σοππηΙΗ1 σοῇία5 ρο[α, Θιπί εἰ α1ῖ ἆμο 

πιυ[οι]1 απΡα ΓΙ αἴᾳιε εχῖσιῖ, απῖ αἳ εχἰεγίογ ρατίο Ρεν 

Ἠπ]νεγ[η Πα ἴπογασεπι ᾖαχία πιη[σμ]ος απἵ ῥαχῖται ἀῑοιπίιατ 

Ἱπιεπάμπί ἃ Ρτ]ογὶ Ῥατῖθε, ΠΟΠ α Ρο[ιεγίιογί νοαγ[ας Γρίπαπι. 

Ἠαεο Ἰσίίατ ε[ ροβίο αο παίγα πι[οπ]ογηπι οἶγσα νετίθ- 

ῬγαῬ απιαε εκ οογροτῖρις Ιποίάεπα[ς Ἱπνοεπίίαν, Ὑιάεαπιαθ 
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φων ὁ /πποκρατης δύναται μνημονεύειν. ὅτι μὲν οὖν τῶν 
µεσοπλευρίων οὐ δύναται, δῆλον ἐκ τοῦ λέγειν τοὺς μύας 

ἀπὸ τοῦ αὐχένος ἄρχεσθαι. λείπει τοίνυν τῶν ῥαχιτῶν 

τούτων παραιεταµένων μνημονεύειν αὐτόν. ἀλλ οἰδετέρως 

καλώς ἂν λέγοιτο τὸ μεταξὺ τῶν ὁστῶν καὶ τῶν πλευρῶν 

τῶν αποπεφυκύτων ἀπὸ τῶν σφονδύλων τοὺς μῦς ἄναπλη- 

ροῦν. οἱ μὲν γὰρ ῥαχῖται ταῖς διαρθρώσεσι τῶν εἰρημένων 

ὀστών ἐν ὕλῳ τῷ θώρακι πάσαις ὄπισθεν προβέβληται, µη-- 

δὲν ἀπολείποντες ἀσκέπαστον, ἄἀλλω τάς τὲ ῥίξας πάσας τῶν 

πλευρῶν τὲ ἅμα καὶ τῶν εἰς τὰ πλάγια τοῖς σφονδύλοις 

ἀποφύσεών εἶσι μετὼ τὰς διαρθρώσεις" καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ 

κατὼ τὴν τἐλευτὴν εἰρημένον τῆς ῥήσεως τὸ ἄχρι τῆς προσ- 

φύσιος, εἰ μὴ ἐπὶ τῶν [ 354] στενών λέγει τῶν μυών, τὴν 

ποῦ διαφράγµατος πρὀσφυσιν ἡμᾶς ἀναγκαῖον νοεῖνν εἰ ὃ᾽ 
ἐπὶ τῶν ῥαχιτῶν, τὴν τῶν σκελῶν, εἰ μὴ περὶ πρόσφυσιν 
εἴρηκε τὴν τούτων διάρθρωσιν. ἔγω μὲν οὖν διὼ ταύτην 

ἀεῖποερς, ἄε απἱραςπαπι Ἡϊρροογαίεό πιεπ]πεσῖε; ας ἆε 15 

ααἰάεπι αι Ἱπίεν οο[ῖα Γαπῖ ραῦς; ἀρ[απι ππίπιε ερη[ε, 

ασαπι αἲί: πηπ[οα]ϊ αἱ α οετν]οῖραθ οχΠ. ΘΒηρετε[ 1ᾳῖίατ 

πέ εο5 Ιπίε]]εχετΙῖ νε] αι ῥαχῖται ἀϊοαπίας γεὶ απ ]αχία 

ο Πα βιπῖ, Γεὰ πειἰτί γεείε ἀῑοεπίατ, ααοά ἀπίετ εοΏα5 

εβ ᾳποάφπε 1πίει Ρτοσείζας ο[πιπι γεγίεργασαπα ΟΟΠΙΡΙΕΤΕ. 

“Ῥαχίταυ απἶάεπα ππι[οα] ταπ]γεχ ῬΡτοροβίογαπα οἴπαπα 

οοπιπι] [αγ] 1π Τοίο ἴογασε Γαρετϊπ]εοίϊ Γαπὲ α ρο[ιετῖοτῖ 

Ραγίο πη]]] τε]πφπεηίε ᾳποά ποῦ οοπἰεραΠἰ, [εά οπιπε 

οο[ίαγαπι ταᾶῖοες εἰ γετίεβγαταπαι ῥρτοσε[ας αἱ α Ἰαἴετίραθ 

Γαπ!; αἆ Ἠαεο ααοά ἀπίες 1ρ[ας ταάῖοες ε[ι οοπιρ]εοίππίαγ., 

Απσυι απίεπα πιυ[{ο]Ι απὶ ]αχία 1ο νεγ[ας Ργίοχεπῃ Ραζ- 

ἴεπι ΠΠ Γαπῖ Ρτοίπιας ρο[ῖ οοπιπ{αταπη Γαπῖ αἆ εκἰγεπιϊ- 

έαΐες εογαπα Ρτοσε[αμπι ἆπο5 Υεχίερταε α Ἰαίοτίρις εκ]- 

σιπῖ; απ εἰαπι ᾳποά ἵπ Άπο ΡτοροΠίοσαπα γετροταπα 

αὐ]απσῖί πίααε αἆ πεχηπι, { ᾳε αησι[1ς5 πιπ[ου]ής απ{ε]]]-- 

δαΐαγ, πεοε[ε ε[ι αἆ Περί ἱταηδνετ[ί πεχαπι τεζεταπια5 

Ίπ ἆο 1 απῖ ῥαχῖται νουβπίηχ, αἆ οτυτάπα πεχκαπα, απεα 

πρὀσφυσιν ἀῑπίί, οχατιπα {οχἰα[[ε Ἰαποίαταπι ἀπίε]ρεῃς. 
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τὴν. λέξιν ἀπορῶ προσαρμόσαν τῷ ο αθμα, καί µου δοκεῖξ 

κατ ἀρχὴν εὐθέως ὑπὸ τοῦ πρώτου γράψαντος ἡμαρτῆσθαυ 

ὥστε καὶ ἄλλων πολλών. Σχόντων ὃ᾽ ὡς εἴρηιχι τῶν φαν 

φομένων ῥήτησις τῆς πρωννύνσης ἐξηγήσεως εἰς τὸ κοινὸν 

προκείσθω, τὸ ὃ᾽ οὖν ὡς ἐν διορισμοῖς δύξαν ἔχειν τινὰ 

πιθανότητα τοιόνὸδ᾽ ἐστί" πλευρᾶς μὲν ακουσύμέθα τὰς 

τῶν οφονθυλωνί αὐτῶν κεφαλὰς, ἀποπεφυκύτα δὲ τῶν σφᾳον- 

δύλων ὁστᾶ τὰ τὴν ἀκάνθην ἐργαζόμενα, τοὺς δὲ τὴν με- 

ταξὺ ᾿χώραν ἑκατέρων ἀναπληροῦντας μῦς τοὺς ῥαχίτας, 

πρόσφυσιν δὲ τὴν τῶν φρενών. ὅ 7 μὴν διδάσκαλος ἡμῶν 

ΤΙέλοψ τὰς μὲν πλαγίας ἀποφ σεις τῶν σφονδύλων ἁπάντων 

πλευρὰς ἔφασκεν εἰρῆσθαι νῦν ὑπ αὐτοῦ, πρὀσφυσιν δὲ τὴν 

τῶν φρενών. 

μ. 
Αὕτη δὲ ἡᾗ ῥώχις κατὰ μῆκος ἐθυσκόλιόρ ἐστυ. 

Εαιίάεπι νειρα Ἠὰοο πε(θο αοοοπηπιοάατο αἆ 1ᾷ ααοά {επ[αί 

αρρατεῖ, ατρίίτογᾳαο Ἱπ]ῖο Ργοίημς εγγα[Τε ρήπιαπη 1γᾶ-- 

τΊαπα, Ποιξ 1π ας ππα]1ς γείεγαπα Γορίαγίθε 96 α 11 

ἐία Ἰαρεαπί αααε ἴπ οογρονίρις αρρατεηί, ᾳπαεβίο Ἰάόπεαε 

εχρο[({οπ]5 οοπηπιαμ!ίες οπππ]ρα5 Ργοροπας/ αιοά ααεπα 

ἀι[ιποίαπα εί αἰηπαίεπας ρτοβαδί]ο νιἀείαν Πα]α5πισᾶ1  ε{ῖ. 

Οο[ίαφ αοοἱρίειηα5 Ρτο Ἱρ[αγαπα οο[ΙΑΓΗΠΗ οαρί(ἴριθ, Ρχοσεί- 

{15 ο/[ιιπι νετἰεῦταγαπα Ῥγο ο[Πριαδ απαε [ρίπαπι οοπ[]-- 

{απυπέ; Γεὰ ππα[οπ]ο5 οοπιρ]επίες αἰπίππημθ θαπι τεβΙοΏ επι 

4πα6 Ιπίεγ]εοία ε[ὶ ῥαχίτας ΠπίεΙ]σεπια5, ΏΕΧΕΠΙ [ερα ἴΓ8η5-- 

νετῃ, ΆῬε]ορς Ἀπίεπι ρταεοερίος πο[ίες οο[ίαδ ἨΠαπο αΏ 

Ηιργροοταίε νο] ποπη]ηαγΙ ΟΠΙΠΕΡ νεγιερταταπα Ργοσεί[ζας 

απϊ α Ἰαίοτίρας Γαπῖ, Γεά πεκαπα τεἰα]ί αἆ Γερίαπι ἴγαης- 

νετίαπῃ, 

ΧΙ, 

1ρ/[α αιμίετι /Ρίπα ἵπ {οηρτειάίπεπι Τεοῖε οδίίφμα ε[ε. 



/ 
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Ἀκολίωσις μὲν ἡ εἰς τὸ πλάγιον αὐτῆς ὀνομάξεται δια- 

στροφή. νυνὶ δὲ οὐ τὴν εἰς τὸ πλάγιον, αλλὼ τὴν εἰς του- 

πἰσω τὸ καὶ πρόσω βούλεται δηλοῦν, εὐθεῖα γὰρ οὖσα κατὰ 

τὸ μῆκος ἐκκλίνεται βραχὺ πρός τε τὴν ὀπίσω καὶ τὴν πρόσω 

χωραν, ὡς αὐτὸς ἐφεξῆς διδάσκει. 
ς 

μα. ς 

᾿Απὸ μὲν τοῦ Σεροῦ ὁὀστέου ἄχρι τοῦ μεγάλου σφονδύλου, 
παρ ὃν προσήρτηται τῶν σκιλέων ἡ πρόσφυσις ἄχρυ μὲν 

τούτου κυφή. κὖὐστις τὲ γὰρ καὶ γοναὶ καὶ αρχαῖ τὸ 
χαλαρὸν ἐν τουτέῳ ἔκτισται. 

” ο) / 5, ” 

Τὴν τῶν σκελῶν πρὀσφυσιν ἔνεστιν. ἀκούειν πολυειδώς, 

κυριώτατον μὲν ἴσως τὴν ἀπὸ τῆς κατ ἰσχίον διαρθρώσεως 
ο ) » δν ” Εν ” ” 
ἥτις γἰγνεται τοῦ μηροῦ τῆς κεφαλῆς συνδονουµένης τῷ κατ 

ε] - ΄ - ΄ σι -” 

ἰσχίον ὁστῷ, διά τὲ τῶν πλατέων συνδέσμων καὶ τοῦ στρογ- 
[ 3 «κ. ” , -” 

γύλου, καθ ὃν τῷ βαθυτατῳ τῆς ποτύλης συμφίεται καὶ 
ιο ” ” ΄ Δ ” ” ’ η 

διὼ τῶν μυῶν κινούντων τὴν τοῦ μηροῦ διάαρθρωσιν, εἰκότως 

ΟΡ ᾳα8πι ἀῑκΙ{ σκολίαν, 6απι [Πο αρρε[]ατο [οί 4αας 

1η Ἰαίμδ Ἱπο]παία ε[; ηυπο απίεπι Πο 1π Ἰαΐ1θ, [εὰ ἵπ 

Ρο/[ιεγίοχεπι εἰ ΡΤΙΟΓΕΠΙ ΡῥᾶΓίΕΙΗ Πσπϊῇβοαγο νυ]{, Βρίπα 

επ]πι 1 Ιοηριίαάίπεπι τεοία Ῥαμ]]α]απά 1 Ῥοβεσίοτεπι εἰ 

ΡΓΙογεπα Ρρατίεπι ἀπο]παίαν, αἱ Τρίο ἀείποερς ἀοοθΡ]ῖ, 

' ΧΙ]. 
4ὐ ο[]ε [αεγο ι]φμε αἆ ππαβπαπε υετιεῦταπι φιια ἴπ]ιαογεί 

οΥ μΓΙίΠι ες /ρίπα οανα εν, σμοπίατι νε[ιοα Ρατιες 

παίμγα]ες ει ἰὰ ἰπιε[ύεμπα φιιοὰ ἴασφιπι ε[ [ωργα ατα 

Ἰας ρατίε οοπΕΙΠΕΙΗΥ. : 

Οναταπα πεχιδ πιυ]16 πιοςῖς 1ΠΙεΙΠΡΙ Ροίε[ι, πιαχίπιθ 

αι]άεπι ρτορτίε {οχία[ε ἵ6 απ α οοκαγαπα οοπηπηΙ[αχα εί, 

αι [οἶ]]οει [οπιοτῖ οαραῖ οοκατιπι ο{Π Ῥρεν Ἰαΐα Πρα- 

αποπία Π]ραίασ εἰ ρετ 14 φαοᾷ τοππάσια α[, 4ο αΠ[Ι-- 

πηῖς ρατίῖριι οανὶ 1ρῃμας οοχαθ ΙΠπεοασ; ἴαπι ρε πηα[σι]-- 

.1ο6 ααϊ οοπιπα{αχαπι {εππογῖδ πιογοηΏῖ, πιεγ]ίο πίῖηιιο ἀῑοῖ 
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ἂν λέγοιζο τοῖς ὑπαρχεέμεε ία υμφυεσθαι τὸ σκέλος καὶ 

μετὼ ταῦτα διὼ νεύρων, εἷε ἔπειτα δια ἀρτηριών τε καὶ 

φλεβων. ἔοικε δὲ νῦν ὁ Ἱπποκράτης τὴν διὼ τῶν νεύρων 

προσάφτησιν δηλοῦν. εἰ δὲ τῶν κατὰ ὀσφῦν ἔσχατον σφόν- 

δυλον ὃ ὀμαρθροῦταν τῷ πλάτει 7: καὶ ἱερῷ χαλουμένφ όσχῷ 

τῶν ἐπὶ τὼ σκέλη φερομένων νεύρων ἐστὶν ἡ ἔχφυσις. αλλὰ 

καὶ τὸ ἵνα χρὴ τὸ ὑπὸ τοῦ τόπου κατ αὐτὴν εἶναι τὴν ῥά- 
Ν - ᾽ .) .) .] 

-- 

χιν, ὑπὸ τοῦ καια την αγατομην φαινομένου µαρτυρειταυ 
Δ Δ ’ Δ δς Δ 3 ” Ν Δ 

καὶ το κύστιν και Ύο- [29856] νας καὶ αρχου το Ίαλαρον 

3 / - ΄ Δ Ν .. . ε υ 

ἓν τουτῳ κεισθαυ" ο ὰ καὶ λα. ἑξωῦεν σα. γονας 

-ᾱ ἴφη κε τὰ γεννητὰ μόρια, μήεραν μὲν ἐπὶ τῶν θηλειῶν, 

ὶ δὲ τών ἀνδρῶν τὰ σπερμάτικά τινα καλούμενα, βλαρὸν 

ανν ὃ᾽ ἀρχοῦ κέκληκε τὸ μετὰ σφογκτηρη᾿ καὶ γὰρ καὶ 

ἐπίκειται τῷ ἱερῷ ὁστῷ τοῦτο καὶ ὄντως ἐστὶ χαλαρὸν οὐκ 

᾿ἔχων τοὺς σφίγγοντας μῖς τὸ πέρας τοῦ ἀπευθυσμένου. 

Ροίε[; οταβ πεο[ῖ [αρεγίοπῖρις Ρατῆδις, ἀείπάε Ῥετ πεγ- 

νο, ῬΡο[ίοα Ρες ατίεγΙα5 εἴ νέπαδ, Ὑπάείας αιίεπι Ἠ]ο 

Ηιρροοταίες πεχυτη ες ΠΕΓΥΟ5 ΕΧΡΟΠΕΤΕ, 411Πῃ αΏ εχίγε- 

πα Ἱααιβοχαπι γετίερτα, οααε οοπιπΠίμσς επι ο[{ε αᾳαοά 

{οἱ Ἰαΐαπι εἲ {[αογαπι παποιραίας, ΟΤΙάΠΕΙΥ ἨΠεΓνΝΙ αι {εῃ-- 

ἄιιπε αἆ οτμτα. Ὁοπιρτοραίις αιίεπι νε] εκ εο πο 1π 

εογρο1Ρ 18 Ἰποϊάεπάϊς αρρατεῖ, υε[ιοαπι εἴ Ῥατίες παίιτα]εΒ 

εἰ 1ά Ἱπίεβίπιπι αιοᾷ Ἱαχαπι [αρτα απαπι ε[ Ἠαο ρατίε 

οοπ/ἡπετῖ, ϱπαπιοῦγεπι αἩ εχἰετονῖ ρατίε Ρίρρα Παεία εἴῖ, 

Ναίατα]ε ραγίε5 αιπὰς 7ονας ἀῑκιί Ιπίε]]εχῖί εας ᾳἨθε βε- 

πθταἰΙοπῖ αοεοπιπιοάαΏἔασ, υΓεΓΗΙΗ 1π ΤΕΠΙΙΠΙ6: παο [επι]ηϊ 

αρίαπἴασ 1π πιατίρας, γεννητικὰ πας μασίας. 1ἆ αυίειπ 

αποά Ίακαπι ε[ [αργα Απιπι ἀῑκίί χαλαρὸν ἀρχοῦ: 1 Παπῖ-- 

ἀεπι {ασγο ο{ Γ{αρετϊπιροβίωπι εἰ εἰ χενετα ἱαχαπι, Ύ 11η 

ποα Ἰαῦθθαί πιμ[οιἰο5 ααὶ εκἰτεπιηπι Ππίε[Ιπιπι τεοίιπι 

αά Πτιηρυηῖ. 

. 
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ΚΕ. Οµατι, ΧΠ. [285.] Εὰ. Βα[. Ῥ. (619.) 

μβ. 
᾽Απὸ δὲ τούτου ἄχρυ φρενῶν προσαρτήσιος ἐθυλόρδη. 

Οὐδὲν ἐνταῦθα τοιοῦτον περιέχεταί τυ κατὰ τῆς ῥά-- 
χεως, οἷον ἐν τοῖς κατὰ µήτραν ἢ ἓν κύστει, ὅθεν οὐδὲ σι- 

μωθῆναι τὸ ἔνδον ἔχρηζε καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ κυφωθῆναι τὸ 

ἔζω, αλλὰ καὶ βραχὺ ῥέπειν ἑώρα κατὰ τοῦθ ἡ ῥάχις. ἐπὶ 
δὲ τὴν ἀρτηρίαν ἔδευ τὴν μεγάλην καὶ τὴν φλέβα ἢ κατ 
αὐτῆς ἐστηρίχθαι. 

΄ 

μγ. 
Καὶ παραφύσιας ἔχει μυῶν τοῦτο μοῦνον τὸ χωρίον ἔκ τῶν 

εἴσωθεν, ἂς δη καλέουσι ψόας. 

Ἐκ ταύτης τῆς ῥήσεως μµαλιστά τις τἐκμήθαιτο μὴ 

συναριθμεῖν αὐιὸν τῇ ῥάΧει τοὺς κατὰ τράχηλον σφονδὺ-- 

λους. «ὡς γὰρ ἕκ του πλατέος ὁστοῦ καὶ τῶν κατὰ θώρακα 

σφονδύλων συ}κειµένης ὕλης τῆς ῥάχεως, οὕτω παραφύσιας 

ΧΙΠ. 
4ἱ Ἰαο αἆ [ερ ἐγαπουε[ Ππέπιπι Υεοία ἵπ ἱπεεγίογεπα 

Ραγεετα ΤεεμΓυ 1, 

ἨΠαο ροτίε πΙμῇ] ἴαιε [ρίπας Ιποῖᾶεί, απα]ες 1π 1π[ε- 

τ1οΥ] ιίθγις οἳ επσα.  Όπαγθ ΠΟΠ πεοεῇε {μί αὖ Ιπίθ- 

ΥΙΟΥ] Ρατίο Ππιαπα ε[ἴα, αίαιε Ιάοῖτου πε(πε αἳ εκ[εγῖοτί 

Ρατίε ρίυβαπι, [εά Ἰαο ρατίε Γρίπαπι Ρα) παπι Ίπέα5 {ρε- 

οίαγαε; {ιοί επίπι αἳ Τρία πιαρπαπι αΓἴΕΓΙΑΠΙ ἂο ΥΕΠΑΠΙ 

οροτἰεραῖ. 

ι ΧΙΙ. 

«4ιφμε Πίο ἴοεις [οἷως αὖ ἰπιεγίογί ματίε αἄ]ιποίοῦ Ἱιαῦεξ 

πιι[εμίος, φιιος ψύας αρρεἰίαπε. 

Ἐκ Πῖ ροππιαπα νεγὈῖς οοη]ίοεγο (πῖθ ροῖε[ι, Ηἱρ-- 

Ροοταίεπι [ρ]πᾶθ ΠΟΠ αἆπμπιετα[ε νετίεῦτας οεγνίομηι; 

οαα[ οπίπι Γρίπα ππίνογ[α Ἰαίο ο[ῖο οἳ νεγιεῦσῖδ, 4παε αἆ 

Ίπιβο εί αµμάε αἆ ἴμογάοεπι Γαπί οοπΙπεαίας, ἀῑκιι: αἲ- 



ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΠΟΜΝΗΤΜΑ Γ. δή 
Εάν ματι, ΧΠ. [585.] ος Εὰ. Ῥαἡ, Υ. (619.) 
ἔχει μυῶν τοῦτο μόνον τὸ ἔσωθεν. εὲ γὰρ δὴ καὶ τοὺς 
κατὼ τράχηλον αὐτοῖς συνηρίθµει, ψευδὲς ἂν ἦν ἐναργῶς" 

οὐ }ὼρ μύνον τούτου τοῦ χωρίου παραφίσεις μυῶν ἔχοντος 
καὶ τοῦ τραχήλου μεγάλους μῦς ἐκ τῶν ἔνδον μερῶν. οὐδὲ 
γὰρ ἠγνόησέ τις αὐτοὺς ἀξιολόγους ὄντας, ὅπως καὶ οἱ µι- 

κρότεροι μύες ἦσαν, οὐκ ἂν αὐτοῦ ἠγνόησεν, εἐ μέντοι 
µὀριόν τε τῶν ψοῶν ὑπὲρ τὴν τῶν φρενῶν ἀναγίνεται πρόσ- 
φυσιν, οὐκ ἐπεσημήνατο τοῖς προκειµένοις νῦν οὐχ ἡγούμε- 

νος αἆρμόττειν τὴν τοιαύτην ἀκριβολογίαν. 

μό 
ᾱπὸ δὲ τούτου ἄχρι τοῦ μεγάλου σφονδύλου τοῦ ἐπὲρ τῶν 

ῶ / 3 / . 1 στ , ου « ᾿ 
ἐπωμίδων ἴθυκυφῆ, ἔτι δὲ μαλλον δοκέη ἤ ἐστιν. ἡ γὰρ 
ἄκανθα κατα μέσον ὑψηλοτάτας τὰς ἐκφύσιας τῶν ὀστέων 
” ” 4 3 ΄ 

ἔχει, ἑνθεν δὲ καὶ ενθεν ἑλαάσσους. 

απα ἸΠο Ίουιις [ο]ας αἳ Ππεετίοτὶ Ρρατίο α]πποίο Ἠαβοε 
πηη[σμ]οθ, Ίναπι ΠΠ [ρίπας οετνίουπα ϱποφαθ γετίεβγας αἆ- 
πυπιεχεῖ, {αἱ[απι πα[ῖααε ετἰῖ Ἰάπο Ίοσμαι ἀμπιίακαί Ἰα- 
Ῥεγε αἀ]αποίος πιπ[οι]ος, Ὕαπαπι εἲ ἵπ οετν]είρας αἳἲ ΙΠίε- 
τ]οτί ρητίε ταπἀες πιι[ου]1 οοη πθαπίασ; 41οθ 4 πππα σταΠ-- 
4ες Ππί ποπ Ἰοία][Πε Ἡ]ρροοταίεπι, Πθπιο {ρηοτα, ᾳααπᾶο 
εἰἴαπηῇῃ εχὶρυϊ {α1[Πεπε, π]]ο πιοᾷο Ἱρίαπη Ἰαἰμ][αεπί, Ἡο- 
χηπι ἴαπιεα πιυ[οπ]οταίῃ απῖ ψόαι ποππϊπαπέας ραγίίοι]απα 
υηίααε αἆ εαπι τερίοπεπῃ Ρετίπεγε, αἴια [ερίππι {ΤΑΠΡΥΕΣ- 
{υπ Ἰπηπεοίίατ, Ῥτοροβί5 γετρῖ πόῦ ποϊανΙέ, τί απ 
ορεγαε ΡΓεί{πα ε[[ε ἴαπι εκηι[Πίε ἄοοετο ποπ εκἰΠἰπιατῖξ, 

ΧΠΙΝΥ, , 

«4ὐ Ἰοο 1έεπι αἆ παρ Πατη νεγίεθγατη οιιαε {μα ε[ [μδί- 

ΤΠΙΟΥ εοπαπαϊ[]μγα μππετὶ οµΠα Ἰαιο [εαρμίατιπα ο[/ε γεεἰα 
ἴπ βἰδόωπι υετιῖέμγ, [εἆ ππασὶς αἆ]μο νἰάειηγ Φφµαπι [ε. 
Ηαῦει επἰπαι [ρίπα ἵπ ππεᾶϊο [μπι Ρτοεε[]ιω αἰεί[ ήπιους, 

αὐ µίγαφµε αμίεπι μαγίε Ππα[ίοΓέςο 

ζ6ΑΙΕΝῦς το, ΧνΙΠΙ. Μ πι 



σ4θ Γ44ΗΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ 
Εά, Οµασι. ΧΙ. [356.]1 ΓΕὰ. Βα[. Υ. (61θ.) 

[3566] ᾿Ολίγον τυ κατὰ τὸν θώρακα φαίνονται σι- 
µούμενου τῷ ἔνδον τῶν ὀστῶν οἳ σφόνδυλοι. τὸ ὁ) ὀπίσω 
µέρος αὐτῶν ἑκανῶς κυφὸν φαίνεται διὼ τὴν τῆς ἀκάνθης 
ἀπόφυσιν. ὃν δὲ λέγει µέγαν σφὀνδυλον ὑπὲρ τών ἐπωμί- 
ὃὅων εἴσεσθαι καὶ δι ὑπομνήματος ἔθχεται πρὸς ἀνάμνησεν, 
ἐν ᾧ περὶ τῶν ὀστῶν έγραψα. Ἠπροσαρμόζεν ὃ᾽ ἡμᾶς 
προσήκει τοίνυν τοῖς λεγομένοις ἐκεῖνα μὴ δεοµένοις ὑπ 
ἐμοῦ πλὴν εἴ που λέξις ἐμπίπτοι χρήζουσά τινος ἐξηγήσεως, 

ἧς ἕνεκεν καὶ τὼ τοιαῦτα ὑπομνήματα γράφεται, καθάπερ 
γε καὶ τὸ ἐπὶ τῇ προκειμένη νῦν ῥήσει. 

μὲ. 

Αὐιὸ δὲ τὸ ἄρθρον τοῦ αὐχένος λορδόν ἐστιν. ὁκόσοισι 
μὲν οὖν κυφώµατα γίνεται κατὰ τοὺς σφονδύλους ἔξωσις 

μὲν µεγάλη απορῥαγεῖσα ἀπὸ τῆς συμφύσιος 1) ἑνὸς σφον- 
δύλου ἢ καὶ πλειύνων οὐ µάλα πολλοῖσι γίνεται, αλλ ολί- 
γοισιν. οὐδὲ γὰρ τὰ τρώµατα τα τοιαῦτα ῥηῖδιον γίνε- 

σθαι, οὔτε γὰρ ἐς τὸ ἔξω ἐξωθῆναι ῥηΐῖδιόν ἐστιν, εἰ μὴ 

Ὑοεγίεῦγαε 4ααε αἆ οο[ίας Γαπῖ αΏ Ιπίογῖοτὶ ρατίο Ππιαε 

ραυ]α]απι νιἀεπίασς, α Ρο[ετιοτί βἶρρας πιω]ίαπα Ῥτορίος 

Γρίπαε Ρτοσεβα». Ὑετίερταπι απίεπι (παπι πιβρπαπι ἀῑοῖί 

βίαπι [άρει οοπιπη]{αχαπα Παπιετῖ «πτη Ἰαΐο [εαρι]αταπα ο[[α 

πονιβ]5 εἶἵ τεπιϊπ][οεπάϊΙ οαα[α ἸἨαδει] ἵπ οοπιπιεηἰασῖο 

4αεπι ἆ4ε ο[πρις [οκἱρᾷ. ἨΗϊ ααίεπι Ύῑάε ρτοροπαη ας 

αοοοπιπιοάαπάα Ί]]α Γαπΐ; πεφαε ορ. ε[ἰὶ πιο αἱ{ετίας εκ- 

Ρ]απαπία, ΠΠ Π ᾳποά νετραπι α]οιδῖ οσουγταῖ πο εκ- 

Ρο[ιίοπεπι τεφιυῖταί, οι]αθ οαι/[α Ἰα]αθπιοςί οοπιπιεηἰατία 

Γοηραπίας, ααεπιαάπιοάσπι εγεπῖῖ ἵπ Ἰοο 1ρ[ο Ίοοο, 

ΧΙΥ. 
Ίρ[α νεγο οεγρίοµτα οοπαπεϊ[}ιγα ἵπ ὑπτεγίογεπι ρατεεπι [ρε- 

εἰαί. Ομίῖόμς ἱβιίμγ φεγιεύγαε ρἶδύαε [πὲν πιαβπα οἱ 

εοπ]ωπειίοιε αὐτιρία επρε]ἰεμ νεὶ τωια φεγεῦτα εἰ 

Ῥίμγε. Όμαε Τες ποπ αεεῖαϊε ππµεῖς, [εὰ ραιοῖς;. πονι 

επῖπι [αοῖ[ε ἱποίάμπε Πεμ]ιποᾶἱ εα[ως. Ίαπα πεο [αεί[ε 

ἵ ΤπΙεΤΙΟΥΕΤΙ ρατίεπι υεπἰμπὲ νετιεῦταε, ἨΠὶΠ α ΡΤίοΓΙ 



ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΠΟΙΜΝΗΜΑ 1. 547 

Εά. Οἶνασι. ΧΗΠ. [3β6δ.] Εὰ, Βα[. Ῥ. (619.) 

ἐκ τοῦ ἐμπροσθεν ἰσχυρῷ τινι τρωθείη διὰ τῆς κοιλίηο. 

οὕτω ὃ᾽ ἂν ἀπόλοιτο ἢ εἴ τις ἀφ ὑψηλοῦ τοῦ χωρίου 

πεσὼν ἐρείσειε τοῖσιν ἐσχίοισιν ἢ τοῖσιν ὠμοισιν' αλλὰ 
καὶ οὕτως ὢν ἀποθάνοι, παραχρῆμα δὲ οἰκ ἂν αποθά- 
νου. ἐκ δὲ τοῦ ὄπισθεν οὐ ῥηῖδιον τοιαύτην ἔξαλσιν γε- 

νέσθαυ ἐς τὸ εἴσω, εἰ μὴ ὑπέρβαρύ τι ἄχθος ἐμπέσοι. 
τῶν τὲ γὼρ ὀστέων τῶν ἐκπεφυκότων έξωθεν ἕκαστον 

τοιοῦτόν ἐστιν, ὦστε πρὀσθεν ἂν αὐτὸ καταγείη, πρὶν ἢἢ 
μεγάλην ῥοπὴν εἴσω ποιῆσαι τούς. τὲ συνδέσµους βιασά- 

μενον. 

Εἰς τὸ πρόσω ῥέπον δηλονότι, καὶ γὰρ φαίνεται τοῦτο, 

δύο δέ εἰσιν οἱ πρὠτοι σφὀνδυλοι, καθ οὓς τὸ ἄρθρον γί- 
γνεται τοῦ αὐχένος, καθ᾽ ὃ λοιπὸν τρεῖς εἰσιν, ὧν οὐκ ἑμνη- 
µόνευσεν, ὅπως ἔχουσι Ῥέσεως ἐν τῷ μεταξὺ τοῦ δευτέρου 
καὶ τοῦ ἕκτου, τρίτος καὶ τέταρτος καὶ πέµπτος. οἳ δὴ 

μάλιστα φαίνονται Θέσιν εὐθεῖαν ἔχοντες ὄντες καὶ ἄλλου 

µικρότατου τῶν δύο σφονδύλων, καὶ μάλισθ’ ὁ τρίτος" ὁ. γὰρ 
τοι τέταρτος ἢ µείξων ἐστὶν αὐτοῦ, καθάπερ καὶ τούτοις 

ψετ υεπίγεπα υε[εππεπεί ἰοίμ επάαπεμγ: [ο αμίεπα Π0π1Ο 

ἐπεεγίγει αμὲ ηῖι οφ μῖς ἴπ [μμεγὶοτὶ ἰοεο ἀεείάεις ἵπ εοδας 

νεἰ [εαρμία; εαᾶαε, [εὰ ει [ο φοφµε επ ρίγαγε. «4 Ῥο- 

βεγίογί αµιεπῃ γαγίε πο [αεῖίιε επρεἰἰίεμγ νεγεεῦτα ἴπ 

ἱπιεγίογεπι, Πῖι αἰἰφιῖάα ὀγαρε αἀπιοάμια [μρετ ἐρ[απα 

ἴπεῖάαε, ο[]α επἰπι Ύµαε αὖὐ επιεγιοτὶ ῥατίιε Ῥτοεεάμμε, 

[πρμία ταἰία [ωπὲ μὲ ροείις [ταπρὶ Ρο[[πὲ φµαπι οοα- 

οιἰς Πἱραππεπεῖς ναἰάε ἵπ ΙΠΙΕΥΙΟΥΕΠΙ ῥατίεπι ΕΓΜΤΊΡΕΥΕ. 

Βρεείαπς Ίπ Ρτίογεπι ραγίεπι ἀῑσῖί λορδὸν, Ἱἴα θΠίπα 

οοη/[ριοϊίαν, Ότο απίεπι [απί Ῥτιπας νετίεργαε απἴρας 

οευνίοιπι οοπιμη] [ατα εβιοϊίαγ» Ρο[ῖ ᾳαας τοΙΙπαααπῖαγ ἴτεν 

απατά Πο ππθπ]η]ξ, αποπιοάο οο]]οοαίαο Ππί Ιπίες [ε- 

ομηάαπι αἳ [εχίαπι, ηεπιρε {ετίῖα, απατία εἰ ομ]πία, Ύπαθ 

πιακίππο νιἀεπίατ τεοίαπι ῬοΠίαπι Ἠαρετο. Ἠαο απίεπι 

ψετἰερταε Ίοησε πιποτες {απί ἄπαρας εἰ ρταεοῖριε {εγίῖᾶ 

αιατία εΩΙΠι Ίαο πΠα]ος εΠ, Πουῖ 5 τατί[ας ααϊπία, Γ[εχία 

Μπι 2 



π18 Γ441ΙΓΝΟΣ ΕΙΣ το ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 
4. Όπατι, ΧΠ. (380. 887.] Εὰ. Βα[, Ῥ. (649.) 
πάλιν ὁ πέμπτος" ὁ δὲ ἕκτος οὗ τούιων µόνον, ἀλλὰ καὶ 

τοῦ ἑβδόμου μείζων. οἱ ὃ᾽ ἀπὸ τοῦδε πάντες ἄχρι καὶ τοῦ 

πέρατος τῆς ῥάχεως αλλήλων ἀνάλογον µείζουο εἰσὶν ἐπ 

ἀνθρώπου ἐξειαξομένου τοῦ λόγου καὶ µετ αὐτὸν ἐπὶ πι- 

θήκοις, ὅσοι τὸ πρόσωπον ἀνθρωποειδέσιερον ἔχουσε καὶ 

μᾶλλον τῶν ἄλλων ὕρθιοι βαδίζουσιν, οὗτοι τά τ ἄλλα καὶ 

τὴν τῶν ὀστῶν θέσιν ἂν ἐοίκασιν ἀνθρώποιο. ἔχουσι δέ τυ 

κοινὸν ἐν τῇ ῥάχει πρὸς τὼ ἄλλα ζῶα τὰ τετραπόδα τοῖς 

ἀνθρώποις οὐχ ὑπάρχον. ἔσιι γὰρ αὐτοῖς ὀσφὺςο μµακροτέρα 

τῆς ἐπ᾽ ἀνθρώπου ἀνάλογον δηλονότι τοῦ μεγέθους τοῦ ἆλ- 

λου ἐξεταξόντων ἡμῶν ἀνθρώποις µόνον ἕ κατὰ τὴν ὀσφῦν 

εἰσι σφόνδυλου τοῖς πιθήκοις, ὥσπερ καὶ τοῖς ἄλλοις τετρά- ᾿ 

ποσίν εἰσιν. ἐπισημήνασθαι δὲ προσήµει κατὰ τὸν ἐνεστώτα 

λόγον ὅτι προθέμενος εἰπεῖν περὶ τοῦ τῆς ῥάχεως σχήµα- 

τος ἀρξάμενός τὲ τοῦ λόγου κατὰ τήνδε τὴν λέξιν, αυτὴ δὲ 

ἡ ῥάχι κατὰ μῆκος ἐθυσκόλιός ἐστιν. ἐπὶ τελευτῇ τοῦ 

λόγου προσέθηκεν, αὐτὸ δὲ τὸ ἄρθρον τοῦ [387] αὐχένος 

λορδόν ἐστι. δύξει γὰρ οὖν πάλιν ἓν τούτῳ καὶ τὸν τράχη- 

λον προσνέµειν τῇ ῥάχεν. 

νοχο ΠΟἩ Ἠΐ5 ἀωπιίαχαί πια]ος ε[ῖ, [οὰ Γερίίπια εἰίαι, ΑΡ 

Ἠπο αμίεπι πίηιε αἆ εχκίγειιαπι [ρίπαπι Ῥτο χοπ α]ίετα 

πια]ον αἰίετα εἰ, [ Ἴαεο ἵπ Ἠοπιίπα ρετρεπάσπίας εἰ 1π 

οα [ία φααο Ἰιοπιηῖς {αοΐεπα πηβρί9 χαρταε[εηίαϊ εἰ ηιαρῖ5 

4 πα. οεἰεγαε γεοία Ἱπαπιρα]αί; ἨβΙπΩΙΠο Ίπεο εἰ ἴπ αἰῑῖς εἴ 

1 οἶπριις οί Ππιλ]ίππα εΠ. Όναπι απίεπι ἵπ Γρίπα 

μαβθεί αλογαα. 4ποθιμε απαάγυρεάαπι ϱΟΠΙΩΙΗΠ6 ϱποά 1η 

Ἱοπιῖπα Ἠος. τερεχίμχ, πεπηπρο 1ΗΠιῤοδ Ῥτο πιασπ{ιιάίπο 

χολαααχαπα. Ῥατίίαπι οοχροσῖ5 Ἰοπρίογος απαπι Ἠοπιο οί 

αἆ 1άπιρος αυπ(αθ ἀμππίαχαϊ νετίερταε [απ Ἱπ Επι] 

αμίεπι, {ους 11 αμ] απαάγαρεάίρας, {εκ. Π]αά απίεπι 

αὐϊπιαάνετίενε 1Π ΡΥΟΡΟΠΙΙ6 νετρῖδ οροσίεί, φποά Ηιρρο- 

οιαἰο5 «πι 4ε [ρίπαε Ώριτα ἰταοῖατο οοπ/[ΗΓΠεί οσ[α8 

Ίοο πιοᾶο: 1ρία ααίεπι Γρίπα 1η Ἰοηπβιίμάίπεπι τεοία οΡ]]- 

αἷα ει; 1π εκἰτεπιᾶ ΟΥΔΙΙΟΠε αἀ]εοῖῖ, 1ρ[α γετο οΕΙΥΙΟΙΠΙ 

ου (αχα 1π ΙΠΙΕΥΙΟΓΕΙΗ Ρρατίειη [ρεοίαί; γυιάείῖης επῖπι 

μίο τωχ[α5 οεχνῖοες [ρίπας Ρατίεπι Ρρο[α][]ο. 
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Λατὰ τὸ ἄρθρα τὰ ἐνηλλαχμένα ὅ τὲ αὖ νωτιαῖος πονοίη 2, 5 
ἂν, εἰ ἐξ ὀλίγου χωρίου τὴν περικαιιπὴν ἔγοι τοιαύεην 

ἔξαλσιν ἐξαλλομένου σφονδύλου, ὅ τ ἐκπηδήσας σᾳόνδιλος 

πιέζοι ἂν τὸν νωτιαῖον, εἰ μὴ καὶ αποθῥήξειε, πιεχὺ ες 
3. Ά Π 3 ’ - Ἀ 3 , α 

ὃ ἂν καὶ απολελαμμένος πολλῶν ἂν καὶ μεγαλων καὶ 

ἐπικαίρων απονάρκωσιν ποιήσειεν, ὥστε οὐκ ἂν µέλλοι τῷ 
ἰητρῷ, ὅπως χρὴ τὸν σφὀνδυλον κατορθώσαι, πολλών 

καὶ βιαίων ἄλλων κακών παρεύντων, (6920), ὡσιξ δη οὐδ᾽ 
ἐμθαλεῖν οἷόν τε οὔτε κατασεῖσαι οὔτ ἄλλῳ τρύόπῳ τενὶ, 
πρόδηλον τὸ τοιοῦεον, εἰ μή τις διαταμῶν τὸν ἄνθρωπον. 

Ἰῶν σφονδύλων ἄρθρα φησὶν ἆ πρὸς ἀλλήλους ἀπολ- 

λυμένων κατὰ τὰς πλαγίας ἀποφύσεις. ἐνηλλαγιένα δὲ εἴ- 

πεν, ὅτι δύο μὲν ὑψηλοτέρας ἀποφύσεις ἔσχον αὐτῶν, ἕκα- 
στος δὲ διαρθροῦται πρὺς τὸν ὑπερκείμενον. ἄλλας δὲ τα- 

πεινοτέρας αὖ πάλιν αἷς ποὺς τὸν ὑποκείμενον διαρθροῦταυ, 

κατὰ μὲν τὰς ἑτέρας αὐτῶν ὑποδέχεται τὰς ἐξοχὰς τοῦ πλη- 

ΧΙ,Υ]. 

Έε ατιομ[ὶ σι αἰίος γεερίμπε εἲ ἵπ α[ίος οοπ]ἱομπειγ. 

ᾖεάμίία Ίιεπι [ρίπαε ἰαδογατοῖ, ᾗ Ραγπιρετ ἴοεο πποία 

ἐπεἰύιατειμγ φετιεῦτα Ίιος πποᾶο επρµί[α. Γ.μπαία ἐπ[α-- 

Ῥεγ υετιεθγα ππεάμ[ίαιι εοπαργίπιεγεε, [ ποπ ἰαεετατεῖῖ 

Ἱαες αμίεπι οοπιργε[]α ἀειεπιαφιε ππμίεὶς ἰοεῖς οταπαϊδως 

εἲ ρταεεῖρμῖς ΓΟΥΡΟΤΕΠΙ α[[εττεε, ία ιιὲ ππεᾶιςο ΠΟΠ αἴπ- 

Ῥ]ϊμς εµγαε ε[]ει οιια Ταβίοπε ἀἰγίσεγε νεγιεὂγατη ἀἄεδε- 

γει, οἰἴγομππ[απείδις τπιμ[εῖς αἰῑῖς ππαἰἰς υἱοίεπεῖς.  δεά 

πιαπίΓε[ίμπι φµοφιε ε[ξ, τε[ιμὶ ποπ Ῥο[]ε πεφµε «01 - 

εἰεπᾶο, Ἰιεφµε αἰία υἷα. 

γετίεῦγαταπι ατ[ῖου]ο5 ἀῑοΙί ἵπ Ρτουε[Ίρης α ]αεπίρτις 

βι19, απογπι α]ίεν αἰίεγαπι εχκοῖρῖ!. Ἐος απίεπα αἲί γεςί- 

Ῥετε αἱ 1π αἰῖος οοπ]ιοῖ, 6ο αιιοᾷ πίγαφιε γετιερτα ἆποβιας 

Ρτοσείβδιις [αρ Ηπη]οτίθας οσα Γαρογ]ογί γεγίεῦγα οοιηπηϊί-- 

ἰαΐατ, ἀποῦιις Παπ]Ιογίρας οαπα 1η Γετῖοτί, Πο ηῖ αἱ] Ρχο- 

απιαε νετἰερταο Ῥτοσείζας αἁπηιίαί, αῖ ἵπ αλετίας Ργο- 
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σιάζοντος, κατὰ δὲ τὰς ἑτέρας ἐπιβαίνει Θάτερον. }7έγρα- 
πται δὲ περὶ τούτων ἀκριῤῶς ἐν τῷ περὶ τῶν ὀστέων. 

μξ.. 
”"Επειτα ἐσμασάμενος ἐς τὴν κοιλίην ἐκ τοῦ εἴσωθεν τῇ χειρὶ 

ἐς τὸ Έξω ἀντωθέου, καὶ ταῦτα νεκρῷ μὲν οἷόν τε ποιέειν, 

ζώντι δὲ οὐ πάιυ. διὼ τί οὖν ταῦτα γράφω; ὅτι οἴονταί 
τινες ἐητρευκέναι ἄἀνθρώπους , οἷσιν εἴσωθεν ἔπεσον σᾳὀν- 
δυλου τελέως ὑπερβάντες τὰ ἄρθρα. καίτου γε ῥηΐστην 
ἐς τὸ περιγενέσθαι τῶν διαστροφέων ταύτην ἔγιου νοµί- 

ζουσι καὶ οὐδὲν δεσθαι ἐμβολῆς, αλλ αὐτόματα ὑγιέα 
γενέσθαι τὰ τοιαῦτα. ἀγνοέουσι δὲ πολλοὶ καὶ κερδαί- 
νουσιν ὅτι ἀγνοέουσι" πείθουσι γαρ τοὺς Θέλας, ἑξαπα- 

τώνταυ δὲ διὰ τὀδε. οἴονται τὴν ἄκανθαν τὴν ἐξέχουσαν 

κατὰ τὴν ῥάΧιν ταύτην τοὺς σφονδύλους αὐτοὺς εἶναι, 
ὅτι στρογγύλον αὐτῶν ἕκαστον φαἰνεται ψαυόμενον, ᾱ- 
γνοοῦντες ὅτυ τὰ ὁὀστέα ταῖτά ἐστι τὰ ἀπὸ τῶν σφονδύ- 

Ίων πεφυκύτα, περὶ ὧν ὃ λύγος ὀλίγῳ πρόσῦεν εἴρηταν. 

οείας οοπ]ἱοϊαίασ, Ύ4αάς οπιπία Ρετ[εοίε εχΓεφαπ Γαπιας 

ἵπ Ἰντο ἆαο ο[/πρας. 

ΧΙΥΠ. 

ΛΙ Ποπιύιεπι /εοες, ἀείιᾶε ππαπιι αἶιε ἵπ φεπίγεπι ἰπᾶιια 

αὖ Ιπιετιοτί ματίε ἵπ επιεγίογεπι εοππρεἰίας, φμοᾶ φιμῖ- 

ὧεπα πιογίµο Πιετὶ [ἱοεί, οἶρεπίε πιμ]ίο Ῥαεῖο. (Ο)µογ/[ώπα 

ἰβίεμγ Ίαεο [ογδίπιι ὉὈμοπίαπα πιοπμμῖ [δἱ ρετ[ια- 

ἀεπι [ε [απα[ε εος οιῖδμς νυεγιεῦγαε αγιϊομἰ επ 1οῖο 

εποεάεμῖες ἵπ Ιπιεγίογετα μαγίεπι φεπετιῖ.  ()μαππφματα 

ποππιμ[ἰὶ [αοἰ[ἐίππιιπα εαἰ[ἐίππεπε φεγεεῦτὶς εο πιοᾷο ἵμπα- 

εἰς εναάετε πἰλίίφιε ορις ε[]ε τε[ίειμεγε, [εὰ εας ρετ [ε 

τεμ, Οημεί [απε ἰρπατὶ [μπε εἰ οὗ ἱππρεγίείαπα Πιιογιτ 

Γαείμπε, ρμµίσο επῖπι [μαάεπε: Ίος ἴέαφιε γμασῖο ἀεεῖ- 

Ῥίμπιμγ, δρίπαπι φµαε ἵπ ἄοτ[ο εχ[ίαι ρµίαπε ε[]ε ἐρ[ας 

φεγιεῦτας, παπι [πβιμία ἴαοιι 1δὶ τοιµπᾶα [επεμπίιμτ, 

πεφµε περι Ἰαεο ο[]α επ υεγιεῤγὶς μγοσεάεγε, ἆἄε 

φιῖδις γαιμίο [ωργα Ιγαοαρίπαμς ἔρ[ας υεγο φεγιεῦγας 
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ς , ὴ] , / / ο 
οἳ δὲ σφὀνδυλοι πολυ προσωτέρω ἄπεισι. στενοτατην γὰρ 

’ ’ ’ ” θ ν.- ’ , « ας] μι ο 8 πάντων ζώων ἄνθρωπος κοιλίην ἔχει ὡς ἐπὶ µεγέθει ἀπὸ 
” » 3 Α ιαᾷ ἀ Ἆ Ν Να ο τοῦ ὄπισθεν ἐς τὸ ἔμπροσθεν ποτὶ καὶ κατὼ τὸ στῆθος. 

ὕταν οὖν τυ τούὐτών τῶν στέων τῶν ὑπερεχόντων ἴσχυ- 
ρώς καταγῇ, ἤν τε πλείω ταύτη ταπειγότερον τὸ χωρίον 

, ὼἊ Ν  » .Ν Δ - 3. » 
ἠίνεταυ 1 τὸ ενῦεν καὶ ἑνθεν. ὅια τοῦτο ἐξαπατῶώνταν 

οἰόμενου τοὺς σφονδύλους εἴσω οἴχεσθαι, προσεξαπατᾷ 
ὐὲ ἔτι αὐτους καὶ τὰ σχήματα τῶν τὲτρωμένων Ἰν μὲν 

γὰρ πειρώνται καμπύλεσθαι, ὀδυνώνται ὁὀστέα τὼ πξριτε- 
νέος γιγνοµένου ταύτη τοῦ δέρματος ᾗ τέτρωται καὶ ἅμα 

τὰ κατεηγότα- ἔνθράσσει οὕτω μᾶλλον τὸν χρῶτα, ἢν δὲ 
ς . 

λορδαίνουσι ῥάους εἰσί. Χχαλαρώτερον γὼρ τὸ δέρµα κατὰ 
τὸ τρώμα γίνεται καὶ τὰ ὀστέα ἧσσον ἐνθράσσει, αταρ 

καὶ ἤν τι ψαύη αὐτῶν πατὼ τοῦτο, ὑπείκουσι λορδοῦ»- 

τες καὶ τὸ χωρίον κενὸν καὶ μαλθακὸν ψαυύμενον ταύτῃ 
φοίνεται. ταῦτα πάντα τὰ εἰρημένα προσεξαπατᾷ τοὺς 

ἠητρούς. Ἅγιέες δὲ ταχέως καὶ ἀσινέως αὐτόματου οἱ 

ημίίο ππαρὶς πι Ῥγίογει ραγίεῃ [ας ε[]ε: [φμίάευι εἰ 

οπιπῖδι5 απἰπια[ίδις Ίοπιο μγο πιαρπϊἑμάίπε νεπίγεπα ᾖα- 

δει απρι[ἱ[παµτπ α μο[ἰεγίογε ρατίε ἵπ ΡΤΙΟΤΕΠΑ, ῬΤαε- 

εἶρμε αἆ ]ογαεεπ, ΈἘπγρο ιμδὶ αἰϊφιοά εν τς ο[[ύις 

σμαε φαἰᾶε επεεάιμί εοπιπα μα ξμ]:, [νε ΗΤ1ΗΤΗ νε Ῥίμτα, 

{ ἰοοις Πι{1οΎ ᾗτε φιαπῃ φμῖ Πίο ε[ὲ αἴφιιε Ἠϊπος ας 

Ρτοριεγεα ετγαπὲ ρμίαπίες, υεγιεθγας ἵπ ΙΠΙεΓΙΟΥΕΙΙ ραγ- 

ΓΕ ργοείάϊ([]ο. Θιος επι [αἰῖε αδίιις εογιῖα φιμῖ ἰοεὶ 

|ωπέ; παπι [ί εµγυατὶ υεἰίπὲ, ἀοίεπε, φπα Φα ματίε 

Ρετομ[[ [ωπε, ομεῖς τεπάαειμΥ [ιεφιιε ο] [γαρηπεπία οαγ- 

πεπι ππαρἰς νμἰπεγεπες [π ια ᾖειταιῖ µι [ρύια α Ῥρο[ίε- 

τιογὶ Ῥαγίε οαυα [ὲ, ΙευαμΙμγ: εμείς επἰπα «μα [γαοιμγα 

ε[ὲ ἰαπίογ ε[Πείιμγ ει ο[]α πείπις υιἰπεταπες ομῖη ᾖ εα 

Ῥαγίει απβαπίµγι οεάιιπῖ, [ρῖπασι ἵπ ΡγίΟΥΕΤΙ ψαγίεῖα εοΊπ- 

Ρεἰίεπίες, ἴεφιε ἰοεμς παπί εἲ πποἰί ταπρειῖ αρρατει. 

Παεο οπιπία φιίαε ἀῑεια [πε ππεάίεος [αἰίμπε, οἴῖο αμ- 

τετ αὖ [ίπε αἰϊφιο ἀειγίππεπιο, Πιμ]μοπποᾶί [Ποπαῖπεν Ρε 
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τοιοῦτοι γἰνανται. [388 ] ταχέως γὰρ πάντα τὰ τοιαῦτα 
ὁστέα ἐπιπωροῦται ὅσα χαῦνά ἐστιν. 

᾿Εσμασάμενος τουτέστι ἐντιθεὶς εἰς βάθος τὴν χεῖρα 
χάριν τοῦ διαζητῆσαί τε τῶν ἐν αὐτῷ. 

μα. 
! . «ο .) « ! Ν . ’ 

«Σκολιαίνεται γουν ῥαχις καὶ τγιαίνουσι κατα πολλους τρὀ- 

πους' καὶ γὰρ ἐν τῇ φύσει καὶ ἐν τῇ χρήσει οὕτως ἔχει, 
ἀτὰρ καὶ ὑπὸ γήραος καὶ ὑπὸ ὀδυνημάτων, ἐπεὶ ξυνδε- 

« Ν « 3 - τική ἐστιν. αἱ δὲ δὴ κυφώσιε αἱ ἐν τοῖσι πτώµασιν 
ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γίνονται ἣν 3 τοῖσεν ἰσχίοισιν ἐρείση ἢ 

ἐπὶ τοὺς ὤμους πέση. ανάγκη γὰρ ἔζω φαίνεσθαι ἐν τῷ 

κπυφώματι ἕνα μέν τινα ὑψηλότατον τῶν σφονδύλων, τοὺς 

δὲ ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἐπὶ ἧσσον. οἴκουν ὡς ἐπὶ πολὺ ἅπο- 
. 3 ᾿ ” ”/. 3 Γ] . . . 1 -. 

πεπηδηκως απο τῶν αλλων ἐστὶν, αλλὰ μικρὺν, ἢν ἕκα- 
- 3 ’ ’ .) ος, ν Ν ς 

στος σιυγδιδοι αὔρθως πολυ. ὅια οὐν,τοῦτο καὶ ὁ νω- 
- 3 3 { 

τιαῖος μυἑλὸς ἑὐφόρως φέρει τὰς τοιαύτας διαστροφὰς, 

Γγε Γαπε[ εί: Ἱαες επἰτι ο[]α οπιπῖα Φµαε Τατα [μπὲ οαἶ]ο 

οεἰεγίιετ δἰωἱπαπξιγ. 

Μαπιπι αἶξε 1πάεγε Ἰπ νεπίτεπι, οαυπ[α οοπαΙγεπᾶϊ 

4μαε 1δί Γιηῖ, ἀῑπίῖ ασμάσσεσθαι. 

ΚΕΠ. 

Ζαπη νεγο ἐς φιμί [απὶ [ωπε οδίίφμα [ρίπα ᾗε ρἰμτίδως πιο-- 

αἷς, πατπφµε εἰ πιαέμγα εἰ [µ [ο ἠαδει; [εὰ ει οὗ [ε- 

πίμπα εἰ [μὸ ἀοΐοτε: Ίαες [βομίάεπα οοἰὴρακαὶ νἶπι Παδεπε. 

6ιἶδδα αμίεπι ρΙεΓΗΠΙ(Με ᾗῖ, Φµµπι Ποπιο νε ἵπ εοφας 

υεἰ ἵπ [εαρμίας οααἲῖ 5 πεεε[]ε επἰπι ε[ὲ ἵπ [ρίπα βἰδδα 

κατι αἰϊφιμαῖῃ φεγιενγαπι γεἰϊφιματγιωπι οπιπίωπι οο/ρίο 

ππακίπιε [ωθππεπι, εας αμίεπι φµαε ίπο αἴφμε Ἰείπο [με 

φηΐπμσ. Νεο ρ]ωτίπιμπα Ἰμ]μσποᾶί νεγιεθγα αὖ αἰιῖς τε- 

οεᾶϊε, [εὰ Ῥατωπα, Φμµαπᾶο [πηβμίαε /μδίεο ρἰμχίπιωπι ϱε- 

ἆωμι. ας ἐρίιμτ ἆε εαµία εἰ [ρίπαε πιεάμίία [αεῖζε 
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ὕτι κυκλώδης αὐτῷ ἤ διαστροφῇ γίνεται, αλλ οὐ γω- 
νιώδης. 

3 .) .- 

Τὴν μὲν εἰς τοὐπίσω διαστροφἠν τῆς ῥάχεως κύφωσιν 
Ε) Π ο Δ 3 Ν / ’ ν 4 5 Δ 

ὀνομάζει, τὴν δὲ εἰς τὸ πρὀσω Λλὀρδωσιν, τὴν δὲ εἰς τὰ 
΄ 3 ΄ ο» 3 ” ’ 

πλάγια σκολίωσιν. αλλὰ τουτῷ γὲ τῷ ὀνόματι τῆς σκολιώ-- 
3 ϱ” ωμά ΄ 3 - 

σεως καθ᾽ ἕτερον χρῆται τρόπον καθ ἅπασαν διασιροφὴν 
« 3 ’ ν 3 ” « ; ο 

ῥάχεως, ἐνδεικνυμένου δᾷ αὐτοῦ ὡς σημαἰνοντός τε γενικώ-- 

τέρον τῶν ἄλλων. οὕτω γὰρ καὶ νῦν εἶπε, σκολιαένεσθαν 

ῥάχιν ἐν ἴσῳ τῷ διαστρέφεσθαι καθ ὀντιναοῦν τρόπον. καὶ 
Γ ” ΦΟ) ς ε” Δ -” 

έμπροσθεν δέ που ἔλεγεν. αὐτὴ δὲ ἡᾖ ῥάχις κατὼ μῆκος 
σ , ο τον η Δ ., 9 

ἐθυσκόλιός ἐστιν, αὐτῆς δηλώσας διαστροφὴν εἰς τε τοὐπίσω 

καὶ πρόυω. 

μθ’. 

Χρὴ δὲ τὴν κατασκευὴν τοῦ διαναγκαζοµένου τοιήνδε κα- 

τεσκευάσθαι. ἔξεστε μὲν Σύλον ἰσχυρὸν καὶ πλατὶ ἐντο-- 

μὴν παραµήκεα ἔχον κατορύξαι, ἔδεστι δὲ καὶ ἀντὶ τοῦ 

Πετε, Φμπα ἴα Ῥετυετεεμγ; Φέτα αι ρἶδδα ἵπ οὐδεπα, 
πο αἆ απβμ[ιῖη. 

᾿ 
Όρι Γρίπα Ρ]ρρα Πϊ, Ἰοο ε[ι ἵπ Ροβεσίογεπι ραγίειι 

οοΠπνεγΗ (Ισ, κύφωσιν αρρεὶ]αί, λόρδωσιν υὈὶ οµχνα, [ρε- 

οἰαίηιε 1π ΡΓΙΟΤΕΙΩΣ αρί οβρ]ααα εἰ 1Π Ιαΐετα, σκολίωσιν. 

Όιο νερο υΠΙΗΣ αἱῖο πιοάο εἴ αἆ οπΊπεπι [ρίπαε «εργα- 

ναοπεπι Ππηβοαπάαπι, 1Π4Ι08Π6 Υετριπι 6εΠετα]ἰε ππησί6 

εἴἴε «παπι αἰία, ἵπ αὖα Πβπ]ΠοβΙΙΟΠεΕ ὨμΠο ϱ1οπε αἲἲ Γρ- 

Παπ σκολιαίνεσθαι, απαῖ ἀῑσαί ᾳΠονίδ πιοάο Ρετνογί!; 

είπε ἵπ Γαρεγ]οτίρας εἰῖαπι ἀῑχιί: τρία απίεπι [ρῖπα 1Π 

Ἰοησ[ίπάίπεπι τεοίο οῬ]ίᾳαα εΠ, οΡ[ϊᾳααπι νοοαπί σκολίην, 

πῬὶ εἲπι ἀποίπαχο ἀπ ΡεΙοτειη εἰ Ρο[ετίοχθεπι ῥρᾶγίεπι 

Ιπά]σαν1{. 

ΧΙΠΣ. 

Οροτεει αμίεπι γε[ειεμαἰ γαξίοπεπα ι]μοπηοᾶί ΡΥαΕΡάΥΑΥΕΟ 

(Οοπιπιοᾶε οφ μιάεπα Πἱρπμτα [1γππμτα ας ἴαξιπα ομοά ἰμ 1οι-- 

ρἱεικάίνεπι ἱποί[ωπα [τε [οἱιμνγ, εοπηπιοᾶε εἰἶαπι το [1ο 
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ρλου ἐν τοίχω ἐνεομὴν παραμήκὲα ἐντεμεῖν ἢ πἠχεϊ ἄνω- 

τέρω τοῦ ἐδάφεος αἢ ὅκως ἂν μετρίως ἔχη, ἔπειτα οἷον 
στύλον δρύΐνον, τέετράγωνον, πλάγιον παραβαλλειν ἀπολεί- 
ποντα ἀπὸ τοῦ τείχου, ὅσον παρελθεῖν τινα, ἓν δέῃ, καὶ 
ἐπὶ μὲν τὸν στύλον ἐπιστορέσαυ 3 χιτῶνας τ) ἄλλο τι ὃ 
μαλθακὸν μὲν έσται, ὑπείξει δὲ μὲ μέγα, τὸν δὲ ἄνθρω- 

πον πυριῆ- (651) σαι. ν δὲ δέχηται, πολλῷ καὶ θερμῷ 

λούσας, κάᾶπέιτα πρηνέα κατακλῖναι πατατεταμένον, καὶ 

τὰς μὲν χεῖρας αὐτοῦ παρατείναντα κατὰ φύσιν, προσδῆσαυ 

πρὸς τὸ σώμα. ἱμᾶντι δὲ µαλθακῷ ἱκανῷ πλατεῖ τε καὶ 

µακρῴ ἐκ δύο διαντέων ξυμβεβλημένῳ µέσῳ, κατὰ μέσον 

τὸ στῆθος δὶς περιβεβλῆσθαι χρὴ ὡς ἐγγυτάτω τῶν µα- 
σχαλέων, ἔπειτα τὸ περισσεῦον τῶν ἱμάντων κατὰ τὴν 
µαοχάλην, ἑκάιερον περὶ τοὺς ὤμους περιβεβλήσθω, ἔπειτα 

αἱ ἀρχαὶ πρὸς Συλον ὑπεροειδές τι προσδεδέσθωσαν ἆρ- 

µόξουδαι κατὰ μῆποο τῷ ξύλῳ τῷ ὑποτεταμένῳ [359] 

πρὺς ὅ τι προσβάλλον τὸ ὑπεροειδὲρ ἀντισιηρίξοντα κα- 

τατείνὲι. τθιούτῷῳ δὲ τιν ἑτέρω δεσμῷ χρὴ ἄνωθεν τῶν 

ρατῖες ἵπ ἰοπρίιικάίπεπι επεαυαϊµτ, ϱφμοά εαυµήα α ραυϊ- 

ππεπίο υεὶ ομὐϊεμπα υεὶ ομαπεμπαι τες εχὶοίε αἰοἰίαειγ. 

Π)εῖπ νεἰωὶ φμαάγαῖα εοἰωπππα φμεΥγα γαπανεΓ[α ααΠῖ- 

δειµγ, Φε α ρατίειε εαἰεπµ» τεοεάαε τε αἰφιμὶς ἵπιεγ 

µίγμῖπς µε μδὶ ορι5 [τε Ταπόίγε φμεαῖς [εγηίεωγ οοἶωπηα 

λαεο υεὶ ἐμπὶοῖς υεῖ οιαμίαπι Τε Φμαο πποἰίς [τε εξ 

ποπ αἰπιοάμπ οεᾶαι. Ἡοπιο Πονειμγ εἰ [ [ωήπει 

πιμίία αφµα οαἰἰάα ἰαμφαίμγ, ἀεἰπάε πι φεπίγεπι ]αςεῖ 

επιεπῖµς ὀγαελῖῖς /Γεομηιάικτη παξιγαπη ρογγεοιῖς αἴφμε αἆ 

εοτρις αἰίδαι.  Ἰμογµπι ἴιεπι πποἰἰε ἰαιμππφιε αὐιωπᾶε 

ει ἰοπβ μή, φμοᾷ εοπ/[ίει ἀμαδια Παθεπίς, πιεάϊίμι ππεάϊἰο 

Ρεοιονί πι] είπα δι; οἴτεμπιάαιιμγ φιεα ΠΕΙ ροιε[ὲ ]παία 

αἶας; Ῥο[ίεα φιιοᾷ ευ ἰοτὶς [μμετεῖ εἶἴτεα αἶας Ιιάππεγι 

οαριιὶ οδυοἰυϊεμγ οαρίίαφιε αἆ αἰίφμος ἰἱσπιπα εμ]µοπιοςἱ 

ρἰἐει ε[ἰ αἰἰίδαπίμτ: εΟΓΙΙΠ επίηα ἰοπβιιμάο αργία 

ἰοπριμάιηί εἶις ἰἱβηί φιιοά [ιμό]εεπη ε[ὲ, μὲ Ίου ριβιίο 

ευιεπάειεὲ Ἱποτα ᾗ[ε.  Πι]ωσπιοςἱ εἰίαπι αἰϊμά οἰπομίωπι 
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’ ’ ” ” . 3” . 

γουνάτων δήσαντα καὶ ἄνωθεν τῶν πτερνέων τας αρχας 
” ΄ - . . 3, 

τῶν ἑμάντων πρὸς τοιοῦτό τι ξύλον προσδῆσαε, ἄλλῳ δὲ 
«ιο "ου Δ ά ἀ ο. 1... ΄ 

ἐμᾶντι πλατέι καὶ µαλθακῷ καὶ δυνατῳ ταινιοειδέὲ πλα-- 

το ἔχοντι καὶ μῆκος ἱκανὸν ἰσχυρῶς περὶ τὰς ἰξίας κύ- 

κἰῳ περιδεδέσθαι, ὡς ἐγγύτατα τῶν ἰσχίων, ἔπειτα τὸ 
- ” κ 5, » ; π ” ο 

περισσεῦον τοῦ ταινιοειδέο ἅμα ἁἀμφοτέρας τὰς αρχάς 
- ε , Δ Λ / τρ ” ο” ” 

τῶν ἑμάνιων πρὸς τὸ ξυλον προσδῆσαι τῶν ποδων, κα- 

πειτα κατατείνειν ἐν τούτῳ σχήµατι καὶ ἔνδεν καὶ ἔνδεν, 
” 3 ας! ” 3 3 ᾿ ᾽ ιο) , 

ἅμα μὲν ἰσοθῥόπως, ἅμα δὲ ἐξ ἐθύ. οὐδὲν γαρ ἂν µέγα 

κακὸν ἡ τοιαύτη κατάιασις ποιήση, εἰ χρηστῶς σκευα- 

σθείη" εἰ μὴ ἄρα ἐξεπίτηδές τις ῥούλοιτο τείνεσθαι. τὸν 

δὲ ἐητρὸν χρὴ ἢ ἄλλον ὅστι ἰσχυρὸς καὶ μὴ αμαθὴς 
9 Λ ΄ ο 3 « . .) -” 3 ι 

ἐπιθέντα τὸ θΘέναρ τῆς Ίξιρος ὑπὸ το υβωμα καὶ την 
ς -. , ς. ω ’ 

ἑτέρην. χεῖρα προσεπιθέντα ἐπὶ τὴν ἑτέρην καταναγκάδευν 

προσξυνιέντα, ἤν τε ἐς ἐθὺ ἐς τὸ κάτω πεφύκη κατα- 

ναγκάξεσθαι, ἤν τὲ πρὸς τῆς κεφαλῆς, ἠν τὲ πρὸς τῶν 

ἰσχίων. καὶ ἀσινεστάτη μὲν αὕτη ἡ ἀνάγκη. ασινὲς δὲ 

καὶ ἐπικαθίξεσθαί τινα πρὸς τὸ κύφωμα τοῦ ἅμα κατα- 
. 

{µρετ Ρεπµα εἰ /ωρετ εαἶεε; ἆαιιγ, εαρίίαφιε εἶως αἆ 

αἰϊφμοᾶ ταἰε ἰβπιπαι υἰπεϊιπέμγ. 4ἰιμαὰ ἴπ[ιρεγ ογιέ1ι 

Ἰαέιπι ππο]]ε αο φα]έπς Ἱαδεπαε πποάο εοπυεπῖει!ίεΥ οπ- 

6μπι ασ ζαέμπι εοαὶς ἵπ ογδεπι ᾖ[ιΥπιιεγ ἀευιποτμγ Φφιίατα 

ππαχῖπιε ροῖε[ῖ µτορε εοπα5 3 ἀείπᾶε ἰογὶ ομοᾶ Γμρεγε[ὲ 

μίγµππφµε εαρμὲ [ιταμὶ αἆ [ἱρπητη οιοά αἆ Ρεάες [τε αἰ[ι-- 

ραεμγ. αΠοππίπε ια [ιβιταίο ἴπεει[ιο 1η ἀϊνετ[α ααλίδε-- 

ἔμγ [πε μία ἱπεἰίπαξίοπε [πιιὶ εἰ Τεείας πίτα επίηα 

πααρπµτι ἀειγίππεπειπα ἵπ[εγτε ε]ιαπιοάϊ ἴπεειιο ροιε[ῖ, 

{ γεειε ῥταερατειμτ, πίι οφμῖ ἆε ὑιάμτία τά αδαῖ. 

ΠΗεᾶϊομς φετο υεὶ αἰίμ οφμινίς πποίο ρταεναίεπς [τι εἲ 

ποπ ἱπιρετίμς [ιδπιογὶ πμπὶμς ῥραΐπιαε Ρατίε αμα [υύια 

ρἶδδα ε[ ἀαια αἴφιμε αἰεγίι ραΐπιαε Γμδιππιογί Ῥατίε 

Γωρεγίπ]εεία οοπιρτἰπαϊε, Ἰπεμῖεμ5 ποπ τεοία ἄεοτ[μῖπ νετ-- 

{ως εαρμὲ νεὶ νετ[µ5 εοπαΣ ἀεθεαι εοπιρτίπιετε. -άΠῖ- 

δεέιγ αιίεπι Ίιος πιοάο οἷς Ιπαχίπιε ἱπποσεπίετς Τπποσειι- 

τε’ ειῖαπι [ οιμῖς [μρετ έαπι ραγεετα ο μα ρίπα σἰδθα 
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τεινοµένου ἐνσεῖσαι μετεωρισθέντα, αταρ καὶ ἐπιβῆναν 

τῷ ποδὶ καὶ ὀχηθῆναι ἐπὶ τὸ κύφωμα ἠσύχως τὰ ἐπδν-- 

σεῖσαι οὐδέν κωλύε. τὸ τοιοῦτο δὲ ποιῆσαι μετρίως 
ἐπιτήδειος ἄν τις εἴη τῶν ἐπὶ παλαίστραν εἰθισμένων. 
δυνατωτάτη μέντοι τῶν ἀναγκαίων ἐστὶν, εἰ ὁ μὲν τοῖχος 

ἐντετμημένος εἴη, τὸ δὲ ξύλον τὸ κατορωρυγµένον ᾗ ἐν- 
«τέτμηται κατωτέρω εἴη τῆς ῥάχιος τοῦ ανθρώπου, ὁκύσῳ 
ἂν δοκέη μετρίως ἔχειν, σανὶς δὲ ᾽φιλυρίνη μὴ λεπτὴ 

ἐνείη ἢ καὶ ἄλλου τινὸς Σύλου, ἔπειτα ἐπὶ τὸ ὕβωμα 

ἐπιτεθείη ο) τρύχιόν τι πολύπτυχον 2) μικρόν τι σκύτινον 
ὑποκεφάλαιον, ὡς ἐλώχιστα μὴν ὑποκεῖσθαι Συμφέρει, µύ- 

νον προμηθεόµενον ὡς μὴ ἡᾗ σανὶς ὑπὸ σκληρότητος ὀδύ- 
γην παρὰ καιρὸν προσπαρέχη. κατὼ ἴξιν δὲ ἔστω ὡς 

μάλιστα τῇ ἐντομῆ τῇ ἐς τὸν τοῖχον τὸ ὕβωμα. «ὡς ἂν 
ἡ σανὶς ᾖ μάλιστα ἐξέστηκε ταύτῃ μάλιστα πιέζη ἔπιτε- 

Φεῖσα. ἅταν δὲ ἐπιτεθῇ τὸν μέν τινα παταγαγκάζδειν 

χρὴ. τὸ ἄκρον τῆς σανίδος, ν τὲ ἕνα δίη, ν τε δύο. 

τοὺς δὲ κατατείνειν τὸ σῶμα κατὰ µῆκος, ὡς πρόσθεν 
- 

ε[ξ [εᾶεαι, [ιπιµίφμε μδὶ ]ιοπιο επιεπαάίεμν, [ε αεεο[ίεπς 

οοπειία!. δεᾷ εἰ ρεᾶίδις οοπ/[/ίεγε [μρεγ [ρίπαπι οµα 

σιῤθα ε[ῖ, [μ[πεγίφμε εἰ ἰεπῖιε «οπεµίεγε ΠΙΕΙ γγοΠῖ- 

ὀει, αἆ Φµαπι γεπι [αεὶς ἰάοπεμς ε[ οιμϊίδει ραΐαε[ίγαε 

α[]ειµς. -4ριί[πε αµίεπι εοθίτµγ, [ ρατίες φμῖ επεα- 

ναίμγ υεἰ ἱβπωπα φιοᾶά [οάίιμγ, φμαίεπµς οοπυεπίγε ϱἱ- 

ἀεδίειγ, πα Ποπιπίς [ρίπαπι Ιπεϊάαιμτς α[]εγ νετο ε 

ε]ία υεἰ επ αἰιεγο Ιἰδπο πο ἐεπμὶ [εοειμγ, ειπα [µργα 

/ρῦπαπι σια Εἰδδα ε[ὲ υεἰ ππιλίρίεν ραππϊεμίις ου εἰ Ρατ-- 

υμς αἰίφμίς ρμυίπμς [εοτέεις ἱπροπαίμτς {[εά φμαπέμπα 

πηϊπίτπε ροιε[ῖ εοπυεπῖε Ίιαεο [μό]ίοετε. Ιιάεπάμπι ε[ 

Γοἰωηπποᾶο πε α[]εγ ρταε ἁμτιία [γω[ίγα ἀοἰοτὶ [ε; εα 

αμίεπα ματς [ρίπαε 9µαε Εἰδδα ε[ [μι ππαπῖπιε ο τεβίοπε 

εις ρατιῖς φµα ρατίες εωοί{ως ε[ὲ, µε α[}εγ οµα ἹπαΚΙΥΊΕ 

[ρίπα επ[ίαι [μρεγίπηρο[ιεμς ππααϊίππε ργεπιαϊ; αἀλίθίις 

νεγο α[]ετ α ππἰπίέγο µπο νυεὶ αἰιεγο, [ ορις [μεγίε, οο- 

Φαϊμης αἰί, µε [ωρτα ο[έεπ[πα ε[ῖ, Ἠῖπο αἴφιις Εἶπο ἰπ 
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εἴρήται, τοὺς μὲν τῇ, τοὺς δὲ τῇ. ἔξεστι δὲ καὶ ὀνίσκοισυ 

τὴν καιάτασιν ποιέεσθαι ἢἢ παρακατορύξαντα παρὰ τὸ ξύ- 

Ίον ἢ ἐν αὐτῷ τῷ Σύλῳ τὰς φλιὰς τῶν ὀγίσκων ἐντεκτη- 

νάµενον, ἤν τε ὀρθὼς ἐθέλῃᾳ ἑκατέρωθεν μικρὸν ὑπερε- 

χούσας, ἥν τε κατὰ κορυφὴν τοῦ ξέλου ἔνθεν καὶ ἔνθεν. 

αἶται αἱ ἀνάγκαυ εὐταμίευτοί εἰσι καὶ ἐς τὸ ἐσχυρότατον 

καὶ τὸ ἧσσον καὶ ἰσχὺν ἔχουσε τοιαύτην, ὥστε καὶ εἴ τις 

ἐπὶ λύμη βούλοιτο, αλλὰ μὴ ἐπὶ ἐπερείῃ ἐς τοιαύτας 

ἀνάγκας ὠγαγεῖν, κάν τούτῳ ἰσχυρῶς δύνασθαι' καὶ γὰρ 

ἂν κατατείνων κατὰ μῆκος μοῦνον ἔνθεν καὶ ἔνθεν, οὕτω 

καὶ ἄλλην ἀνάγκην οὐδεμίην προστιῦ εἰς, ὕμως κατατείνειεν 

ἄν τις, ἀλλὼ μὴν καὶ ἂν μὴ κατατείνων. αὐιῇ δὲ μοῦ- 

φον τῇ σανίδι οὕίωο εἰ ποιέει τις καὶ οὕτως ἱκανῶς κα- 

ταναγκάσειε. καλαὶ οὖν αἱ τοιαῦται ἰσχύες εἰσὶν, ᾗ ἔξε- 

στι καὶ ἀσθενεστέρησι καὶ ἰσχυροτέρησι χρέεσθαι αὐτὸν 

ταμιεύοντα, καὶ μὲν δὴ καὶ κατὰ φύσιν γε ἀναγκάδουσι. 

τὼ μὲν γὰρ ἐξεσιεῶτα ἐς τὴν χωρην ἀναγκάζευ καὶ ἡ ἵτ- 

πωσις ζέναι, τὼ δὲ ξυνελθόντα καιὼ φύσιν κατατείνουσιν 

ἰοηδιμάίπεπι εοΤριµ5 ὑπιεπάαμι,. 1ίοει εἰ μεν απες επω- 

εεπάετε υεὶ ]μπία [ἱδπμτα ἀε[ο[]οι υεἰ οοπἰεπίος ἴπ ομῖ- 

δικάατῃ [ἱοπὶς ἐπ ἱρ[ιπ ἀε[ιοίς φµαε ετὶδαπιµτ [νε μΗΓΙΠΙ-- 

αµε α ἰαιετίόμς γαι] ιίμπα επ[ἑαμεία, [τωε ἵπ µίταφµε ε]ς 

εχιγεπαϊίαίε. «εεοπιπιοάαίμί αμµίεπι υἱς οιαὲ γε Ίαες 

αὐ[ιίδειωτ εξ ιιδὶ υε]επιεπίίογε εἰ ιδὶ Ἰεπίοτε ορις ε[. 

Ταπειπη επίππ γοδοτὶς Ἰαδεε, με [ αμὶς πο ἵπ ππεάἰείπα, 

[εὰ αἆ τογφμεπάος [ποπιῖπες εαπι αἀλίδεαει ρταε[ίαπιετ αἆ 

ἰά ναίεαε, τα µε [νε ἑαπέμπι επιεπάαηη» ἵπ ἰοηρβιιμάῖ-- 

πεπι ῖπο αἴφιμε Ππο πἰῖῖ μετα εοβεηίες, {ινε εἴϊγα 

ὑπ έθηι [1ουι α[]εγεύ ἁμππιαααι αἄπιονεαπιμς αδθμπᾶε [τε. 

Οριίπιµπι αµίεπι ε[ὲ μεὶ ε[μωποάι υἷα, Φικα1α ἵπ 1ρ[ο [ι 

εἰ ἰπιεπάεπάο εἲ τεπιιεπάο πιοάεγατὶ Ῥοῖέσι Οµαεπε 

/Γεοιιάμτη παίμταγα εἰ. «Ομαεεμπφμε 1βΙΗμΥ εκ/[ἑαπὲ οοπι-- 

Ῥργε[]α ἐπ [ιαπ Ἰοσιαπ Τεάεμηί, φμας Ρταειεγ παίµγαπε 

οοίεΓ ΙΕ ἵπιε[α Γεεμπιάιιηα παξμγαιπ οοππρεἰἰµπέμγ, Ε φιῖ- 
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αἱ κατὰ φύσιν κπατατάσιες. οὔχουν έγω ἔχω τουτέων 

ἀνάγκας καλλίους οὐδὲ δικαιοτέρας. 

[590]. (622). Ἰὼ ἐφεξῆς ἅπαντα σαφῶς ἑρμηνεύοντι, 
δὲ ὧν νῦν καὶ ἔστιν ὅτε παρακολουθεῖ τις λεγομένοις, οὔτε 
ἐξηγήσεως, αλλὰ δείξεώς ἐστιν αυτοῦ χρεία. καὶ μέντοι καὶ 

τὰ ὑπομνήματα τοῖς ἑωρακόσιν ἠδη τὰς τοιαύτας ἐνεργείας 

γράφεται. λέλεκται δέ µοι καὶ πρόσθεν ὅτι τὰ οὕτω σα- 

σώς ὑπ αὐτοῦ }εγραμμένα μὴ νοήσας τις κατὰ τὴν πρώτην 

ἐπιῤολὴν καὶ δὶς καὶ τοὶς καὶ πλεονάκις ἀναγνώτω προσέχων 

τὸν νοῦν. εἰ γὰρ τοῦτο ποιήση, πάντως ταῦτ ἐννοήσει σα- 
σφῶς ἑρμηνευόμενον. 

- ι 

' . 

« ι 3 3 . . ” ε] [ -” ΄ 

17 γαρ χατ αυτὴῆν την ἁπανῦαν ἐθυωρία της κατατασιος 

κάτωθέν τὲ καὶ κατὰ τὸ ἱερὸν ὁστέον καλεύµενον οὐκ ἔχευ 

ἐπιλαβὴν ουδεμίην, ἄνωθεν δὲ κατὰ τὸν αὐχένα καὶ κατὼ 
᾽ . 3 . π ./ 3 3 ΄ ν ϱ 3 

τὴν κεφαλήν ἐπιλαβην μὲν ἔχει, αλλ ἐς εδέην γὲ απρε- 

ἀεπι αθειαὶ αἰϊμπι πποάμπα ππεἰίογεπι αμ ]μ[ίογεπα Ίια- 

ὀεο πι {11 

Όπαο Γαβ]]οιξ Ῥίαπε οιηπῖα εχκρ]ϊσαί; Ύπατο { οπῖθ 

ἨΟΠ ρεγοῖρῖϊ φπδο ΡγοροπΙπίας, Ἠπῖο ποπ εχρ]απα!ῖοπε 

ορυς εἴι, [εὰ πιοπ/[γαῖοπε; οπῖπ ϱξ οοππιεηίατῖα αἆ εοθ 

Γετιραπίαν οαΙ ε]αςπιοάϊ οιγαϊ]οπες Ίαπι Ἱπ[ρεχετῖηί,. Μο- 

πμ] εἴἶαπι ἵπ Παρετίογίρας, πα {Π απ ρτῖππα Ιεοίῖοπε ποη 

η[ε]]]σαί, ᾳπαε Πα οἶατε αἳ Ἡ[ρροοταίε [οπδαπίας, 1Γεγίπι 

οἵ Ιεγί]ο εἰ [αερῖιας ἀ]]σοπιϊ απ]πιαάνετβοπε τε]εσαῖ; φποά[ι 

Ίου {αοἷαί, 4παε Ῥ]απε αἳ 1ρ[ο ἱταάαπῖασς οπιπῖπο 1π[ε]]]σεί. 

΄ ι. 

Ίναπι Φμ μπα ε τεβίοπε ἱρ[ίμς [ρίπαε ἴπίεπ[ιο αἀλίδειμ αὖ 

ἴπ[ετίογὶ γατίιε εἰ ]μπία ος οιμοᾷ [αογμπα αργεἰἰαίμµτ, ΠΟΠ 

ε[ὲ ἰοεμς φμί ργε]επᾶί ρο[ῇᾗε; α [μρετίοτὶ ]μπία οετυῖεεν 

ει εαρµι ε[ φμιάεπαι, [εὰἆ αἀ[ρεείμ ἰπάεεογμσ, Ῥταείετ- 



' 
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πης. ταύὐτή του γενομένη η κατατασις καὶ ἄλλας βλαβας 

ἂν προσπαρέχει πλεονασθεῖσα. ἐπειρήθην δὲ δή ποτε 
ὕπτιον τὸν ἄνθρώπον κατατείνας ἀσκὸν ἀφύσητον ὑπο- 

Φεῖναι ὑπὸ τὸ ὕβωμα, κάπειτα αὐλὸν ἐκ χαλκείου ἐς: τὸν 

ασκὸν τὸν ὑποκείμενον ἐνιέντα Φυσῷν, ἀλλά µοι οὐκ εὐ- 

πορεῖτο. ὅτε }ὼρ εὖ κατατείνοιµι τὸν ἄνθρωπον, ἠσσᾶτο 

ὁ ἀσκὸς καὶ οὐκ ἠδύνατο ᾖᾗ φῖσα ἐπαναγκάξεσθαι: καὶ 

ἄλλως ἔτοιμον περιολισθαίένειν ἦν, ἅτε ἐς τὸ αὐτὸ ἄναγ- 

καζόμενον τό τε τοῦ ἀνθρωπου ὕβωμα καὶ πὸ τοῦ ἀσκοῦ 

πλρουμένου κύριωμα. ὅτε ὃ αὖ μὴ κάρτα κατατείνουµε 

τὸν ἄνθρωπον, ὁ μὲν ασκὸς ὑπὸ τῆς φύσης ἐκυρτοῦτο, ὁ 
δὲ ἄνθρωπος πάντῃ μᾶλλον ἐλορδαίνετο ἢ ουνέφερεν. 
ἔγρθαψα δὲ ἐπίτηδες τοῦτο. καλὼ γὰρ καὶ ταῦτα µαῦη- 

µατα ἐστιν, ἃ πειρηθέντα ἀπορηθέντα ἐφάνη καὶ ὃν ἅπερ 
ἠπορήθη. 

“ὐτὸς ἂν ἐπιλαβὴν εἴρηκε τὴν οἷον ἀντιλαβὴν καὶ ἄν- 
΄ - ” ᾽ . ’ Δ 

τίλ1ψιν, ὥστε στηριχθῆναυ τοὺς περιβαλλομένους τροχοὺς 

. 

Φα φιοᾶᾷ [ εογρµε αὖ Ίιαο ῥατίε φα[επίῖμς εωίεπάαιι, 

αἰία φµοφµε πονα α[]εγειμ. «Εαγετιμς αἰϊφμαιάο [η 

πείτε ποπ παπα, Φ μετα τε[μρίπαίο λοπιῖπε [ρίπαε φµα 

Εἰδύα εται [μό]εοίν ἀεὶι [μία αλεπεα ἀεπιί[]α ἱπ[αυῖ, 

|εὰ ραγμπι ργοεε[[ι. Οεεδαι επῖπι με, Φµήη Ποπιο 

ὄεπε επιεπαεδαιµΓ, πεφµε [ρίγίεμς ἱπιρείίετε οφ μάφμαπα 

Ῥοιεται, [εὰ αἰἰοφμίπ µίεγ ργοπιριε ἰαδεῥαίμγ, φμμπι [ο 

εοπιρεἰίεγεπε εἰ οἶδόμς [ρίπαε ἰοομς εἰ τερίειὶ μιγὶς ἐμ- 

ΠΟΥ; αἲ εοπίτα Φ μπι Ίο φαἰᾶε ᾖοπιο επεπάεδαειη, 

µίεγ οὗ [ρἰτίεμτη ἴπ ἔµΠΠΟΤεΤΙ α[]μγρεῦαε, [εά Ποπιο Ἱπα-- 

δίς οιαπι επρεάϊτει ἵπ γγίογεπι ρατίεπι εοπρεγεῦαειε". 

Ώε ἱπαάμ[έγία αµίεπι Ίαπεο [ογίρ[ι, ριίε]γα επίπα Πεμ]ισπιοςὶ 

πποπππεπία [ιηὲ ΕΟΓΗΠΙ, Φµμαε Φμμπι επρεγεῖ ΤΝ μπε 

α[γεειω πυεπίπιμς εἰ οαμ[]αγμπο ομγ ραγµπα ῥτουε[]εγίπε. 

Γιουυπι αι Ρτε]επά{ Ρο[Π{ ἐπιλαβὴν, απα[ι ἄντιλαβὴν 
εἰ αντίληψιν ἀῑκΙι εο αιοᾶ οῬεακ εἰ πιοτα Πἱ Ιη]εοίῖ Ἰα- 
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τρὀς τε τῶν ἐξεχόντων ἕνεκα τοῦ ἀπορεῖν. κατὰ μὲν τὸ 
Ἱερὸν ὁστέον οὐδὲν ἔχει τοιοῦτον ἄνωθέν τ' ἢν τό τέ τι ἔχη 

καὶ τὴν. κεφαλὴν, ἅμα φαίνοιτ ἂν ὁ ἄνθρωπος. πνιγόµενος, 

εἴ τις ἐνιαῦθα περιλάῤου, καὶ κατὰ τοῦι ἂν ἀπρεπὴς ἤ 

κατάτασις φαίνοιτο. καὶ µέντου καὶ βλάβας ἂν παράσχοι εἰ 
ὀλισῦῇ τὸν βρόχον τις ἐπὶ τὸν λάρυγγα. έν 

να. 

"Ὅσοισι δὲ ἐς τὸ εἴσω σκολιαίνονται οἳ σφόνδυλοι ὑπὸ πτώ- 
µατος ἢ καὶ ἐμπεσόντος τινὸς βαρέος, εἷςε μὲν οὐδεὶς 
τῶν σφονδύλων μέγα ἐξίσταται κάρτα ὡς ἐπὲ τὸ πολὺ ἐκ 

-” ” 3 ο] 3 ” , Ἀ - Ἀ , ’ 

τῶν ἄλλων. 3ν δὲ ἐκστῇ μέγα η εἷς 1) πλείονὲς, Θανατον 

φέρουσιν, ὥσπερ δὴ καὶ πρύοθεν εἴρηται, κυκλώδης καὶ 

αὕτη καὶ οὐ γωνιώδης γίνεται ἢ παραλλαγή. οὖρα μὲν 

οὖν τοῖσι τοιούτοισι καὶ απὀπατος μᾶλλον ἴσχεται ἢ τοῖ- 

σιν ἐἔξω κυφοῖσι καὶ πόδες καὶ ὅλα τὰ σκέλεα ψύχεταυ 
” 3 3 ’ » ” - ”, αι Ὁ αἱ 

μᾶλλον καὶ Θανατηφορα ταυτα μαλλον ὧν εφην. καὶ Ίν 
« ’ στ - 

περιγένωνταυ δὲ [58] ῥυώδεες τὰ οὖρα μᾶλλον οὗτου 

αιεῖς, [ο πῖ Ἡαεγεαπί απα οπηϊπεί αἱ πηίπιε ἀεοῖάαπί. 

ΑΝ ο{ε [αοτο πι]ίᾳς ἰα]ῖ Ίουι εβ α [αρετίοτί Ρατίε, 

αωαιηγίς οεγνίσε Πηΐ εἰ οβραί. Ἠοπιο ἴαιπεα Πταπρα]ατί 

νΙἀερίίας, { ο ρατίε ρτεμεπάαίασ; αἴᾳαε Ιάοείτοο εα ἵπ- 

ἰοπάεπάί ταῖῖο {πάθεοτα Μαρερίίασς», {εὰ εἰ ποχαπι 1Π{ετεί, 

{ Ίαφπεις αἆ σαξίασ ἀείαραία. 

ΤΙ. ᾿ 

Οιἱδμεομφµε αμίενα υεγιεγας ἵπ ἰπ[εγίογεπι ρατέεηι εο]ι- 

νεγιµπίµγ κνεἰ φμοά βοπιο οεεἰᾶεγίε νεὶἰ φμοά βτανε αἰῖ-- 

ομιά [μρεγ ἱρ[ωπι ἰπείάετε, ῥΡίεγμππφμε πη]ἰα υεγιεύγα 

ναϊάε αὖ αἰῑίς γεοεᾶῖε; μδὶ ποπ φαϊᾶε τεεεάαῖ, [νε Ἱέπα 

[τυε ρἶμγες Ποπιίπεπι ποπ ργαεοϊρίεαῖ, [τεμε απίεα αἰεί πα 

ε[, φµπι [ρίπα ἵπ οἵὔεπι, ποπ αἆ απβιίμπι ρεγνεγία- 

(μγ. Ἠὶς ομµίάεπι μτίπα εἰ αἶυμς τπαβις /Γαρρτίππίεμγ 

θµαπα ομίδις νεγιεῦγαε ἵπ επἰετίοτεπι Ραγίεπι «ΟΠΡΕΤΙΜΠ” 

ἔμγ ρεᾶειφμε εἲ εγτγα ἐοῖα ππαρίς Γτίμε[εωπε; αἴφμε ᾖαες 

ππαρῖς πποτεί[εγα [μπε φµαπι φµαε ρο[ία [ωπις φμῖδμς [ 
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καὶ τῶν σκελέων ἀκρατέστεροι καὶ ναρκωδέστεροι. ἢν δὲ 
καὶ ἐν τῷ ἄνω μέρει μᾶλλον τὸ λόρδωμα γένηται, παν- 
τὸς τοῦ σώματος ἄκρατέες καὶ νεναρκωμένου γίνονταν. 
μηχανὴν δὲ οὐκ ἔχω οὐδεμίην ἔγωγε, ὅκως χρὴ τὸν τοιοῦ- 

τον ἐς τὸ αὐτὸ καταστῆσαι καὶ εἰ µή τινα ᾗ κατὰ τῆς 

κλίµακος κατάσεισις ὠφελεειν οἵη τε εἴη ἢ καὶ ἄλλη τις 

τοιαύτη ἴησις ἢ κατάσεισις, οἵηπερ ὀλίγω πρὀσθεν εἴρη- 

ται. κατανάγκασιν δὲ σὺν τῇ κατασείσει οὐδεμίην ἔχω 
ἥτις ἂν γίνοιτο, ὥσπερ τῷ κυφώµατι τὴν κατανάγκασιν 

ἡ σανὶς ἐποιέετο. πῶς γὼρ ἄν τις ἐκ τοῦ ἐμπροσῦεν διὼ 
τῆς κοιλίης ἀναγκάσαι δύναιτο; οὐ γαρ οἷόν τε, ἀλλὰ μὴν 
οὔτε βῆχες οὔτε πταρμοὶ οὐδεμίην δύναμιν ἔχουσιν, ὥστε 
τε τῇ τάσει συντιμωρέειν, οὐ μὴν οὐδ᾽ ἕνεσις φύσης 
ἐνιεμένης ἐς τὴν κοιλίην οὐδὲν ἂν δυνηθῃ. καὶ μὴν αἳ 

µεγάλαι σικύαι προσβαλλόμεναι ἄνασπάσιος εἵνεκα δῇθεν. 
τῶν εἴσω ῥεπόντων σφονδύλων µεγάλη ἁμαρτας γνώμης 

ἐστίν. ἁπωθέουσι γὰρ μᾶλλον ἢ ἀνασπώσι καὶ οὐδ᾽ αὐτὸ 
τοῦτο }ιγνώσκουσιν οἱ προσβάλλοντεο. ὕσῳ γὰρ ἄν τις 

εναᾶμπε, μτίπα [πε φο]μπίαϊε ππαβὶς ργοτμπαρῖι ογµταφιε 

πιαβὶς τεΓοἷυιμπεμγ εἰ ἐογρεπ!. Θμοᾶά [ [μρετίο [ρύῦια 

ἴπ ΡΤίογεπι Ρατίεπι «οπφεγίαεµΥ, μµπίνετ[ωπῃ εοὐρις τε[οἰ- 

φίεμγ αο ἴοτρει. ἸΜαεβίπαείοιεπι αμµίεπι πμἰίαπι Ἰαδεο, 

οιια [ρίπα τε[ίειὶ ρο[[ε, μδὶ [ο ἱωκαιμγ. ὉΟμοά[ πι 

Ῥτοῄιείαε εοπειµεϊεπαᾶὶ ππιοᾶμς οφμὶ ρε [εαίαπι αἀπιονειιγ 

φεἰ αἰία [πας ομγαιῖο [νε επιεπάειιάἰ ψία, Φια[ὶς ραμίίο 

απιε ἀἰεία εἰ, πιµἰίµπι πουὶ ἱπαρεί[ἰεπαὶί [πιμί εἰ επίεπ- 

ἀεπᾶί πιοάμπι, ομί ὰ ρταθ[ίατε ρο[[ε φιοὰ α[]ετ ιμδὶ 

Γρίπα βἰθθα εται. Ίαπι ομῖ [ετὶ ροιετε μὲ α ρτὶοτὶ 

Ῥατίε ρε φεπίτεπι ἱπιρείίαιμγὸ Έτβο πεφμε Ίος [ἱοεί 

πεφμε ἔμ[ῃς αμε [εΓπιμέαππεπέµτι φἶπι αἰϊφμαπι ]ιαδεῖ, 

οµο αἆ επἐεπείοπεπι εοπΓεται. ΤΝνιβί ειἴαπι ρτο[ιοίες, [ὲ 

Γρϊτίιμπι ἵπ υεπίγεπι ἱπάασι ομῖπ εἳ ομῖ Ίπαβπας οµεµΤ- 

(δίεμίας ἀεβριιπεν μὲ [ωγ[μπι αιἰταµαπὲ υεγιεῦγας φμαε Ἱπ 

ΙΠΙΕΓΙΟΥΕΠΙ ρατίεπι επεἰἀετµπε, [μπιππορεγτε αὐετταπί; εὉ- 

Ρεἰ]ωπε επἰπι ππαβὶς ο µαπι αἰἰγαλµπῖ. (ϐαπι Τεπι ἴᾷπο- 

ταπὲ φμῖ εας ἀε[ιδιωπὲν παπα Φμο ππα]οΥ εμεμγδιμία ε[ῖν 

6Α1ΕΝΌ9Θ ΤΟΝ, ΧΙ. Νπ 

.. 
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µείζω προσβάλλη, τοσούτῳ μᾶλλον λορδοῦντες οἱ προσ- 

Εληθέντεο συναναγκαξοµένου ἄνω τοῦ δέρματος. τρόπους 

δὲ ἄλλους κατασεισίων ἢἢ οἷοί τε πρόσθεν εἴρηνται, ἔχοιμ 
ἂν εἰπεῖν, ἁρμόσαι οὓς ἄν τι δοκέη τῷ παθήµατι μᾶλλον, 

ἀλλ οὐ κάρτα πιστεύω αὐτοῖς, διὼ τοῦτο οὐ γράφω. 
ἀθρόον δὴ ξυνιέναι χρὴ περὶ τούτων ὧν ἐν κεφαλαίῳ εἴ- 
θηταυ. ὅτυ τὼ μὲν εἰς τὸ λορδὸν ῥεύσαντα ὀλέθριά εἰσι 
καὶ σιγύµωρα, τὰ δὲ ἐς τὸ κυφὸν ἀσινέα Θανάτου καὸ 

οὔθων σχεσίων καὶ ἀποναρκωσίων τὸ ἐπίπαν. 

Περὶ τῆς ἔσω µεταστάσεως τῶν σφονδύλων Ίράφει 
ταῦτα, Ἰαλεπωτέραν αὐτὴν τῆς ἔξω λέγων εἶναι, καὶ ἡ αἰ- 

τία πρὀδηλοο. καὶ γὰρ ἔσω ῥέπει τὰ νεῦρα πάντα τὸ ἀπὸ 
τοῦ νωτιαίου πεφυκύτα. θὈλίβεταυ οὖν ἐν ταῖς τοιαύταις 

(623) µειαστάσέσυ μᾶλλον ἤπερ ἐν ταῖς ἔξω. σὺν τούτοις 

δὲ καὶ τὼ ἐπικείμενα μόρια τῇ ῥάχει θλίβεται πάντα καὶ 

κατὰ τοῦτο καὶ τῆς κύστεως τὸ ἄνω πέρας θλίβεταί ποτὲ. 

καὶ µέντου παὶ κατὰ συµπάθειαν εἰς φλεγμονὴν αφίξεταυ 

εο πιαρβὶῖς [ρίια «ανα [ὲ, φμμπι α [ωμετίογε εµίε µγβεα-- 

εµγ. -[ίος Ίίεπι οοπομµεἰεπάὶ πποᾶος ῥταείἰεγ ]απα ρο[ιίος 

αἆάμοεγε ρο[]επι, φµος επἰ(ϊπιει φιῖς αἆ οἰείμπι ππαβῖς 

Ρογείπεγε, [εᾷ εο», µέμοιε φμίδις ραγμπα οοπ]ιάαπα, οπηῖττο. 

Ι]μᾶ αιίεπι ἵπι ιἱμεγ[πην μὲ [μπηπιατῖπα ἀἰςαππιεαν ἱπτειίῖ-- 

δετε οροτίει, οιιοᾶ μδὶ [ρίπα ἵπ ἰπέεγίογεπα ρειτίεπῃ «Οή-- 

νεγιῖεμγ, αἆ ἰπεετίεμπι αεβγοίιαπίεπι ρταεεϊρίιαι εἰ ἵμε- 

ΙΓ µππα ε[ῖ; ιαδὶ ἵπ εκἰεγίοΥΕΙΙ, νασαῖ ποτε ρεγίοκ[ο, 

μΤΙπαπα ποπ [μρρτῖπαε ει Ρἰεγιπηφιιε ΙΟΥΡΟΥΕΙΠ ΠΟΠ πετ. 

Ώο νετίερτῖ αΡεῃς 1π ΙΠΙΕΓΙΟΓΕΠΙ ρασίεπι χαφ Ἱπ- 

απ1ΐ οα[απι α[ρεγίογεπι ε[[ε αἴιαπι { Ἱπ εχίετίογοπι ΓεγαΙι- 

πγ.. Οαυ[α) ε[α 1π αρετίο ἀῑοΙ: ποεννῖ επἰπι ΟΠΊΠ65 ϱ 1 

ἃ [ρίπηῬ πιεάυ]]α οπἱαπίας, 1π ΙΠΙΕΓΙΟΓΕΠΙ Ραγίεπι ΡΓουθ- 

ἀμπί. Ῥτγεππαπίαχ εΊσο πιασίς αβὶ Γρίπα ἵπ Ἰαπο ΡραγίεΠι 

φοπνεν Πέμ οἱ. αὈί ἴπ οκίεγίογεπα ϱμπι(αε 1 γε - 

ασ αΙδεοιΙη(ιε ρατίε Γρίπαφ βαρεγιπ[άεπί. Όπο Πί αἱ 

απιεγάμπη [Ηρεγίος 4ποφὰθ Γῥα19 γνείσαε οοπηργἰπιδίαχ εί 
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πάντα καὶ διὰ τοῦτ οὔτε ἡ κύστις οὖρον ἐκκρίνει οὔτε τὰ 
έντερα απόπατον. τῆς γὰρ ἐκκριτικῆς δυνάμεως, ἥτις ἐστὶ 

µία τῶν φυσικῶν, πάθος ἐστὶν ἴσχεσθαι τὸ οὖρον καὶ τὸ 
ἁπόπατον. τὸ δὲ ναρκώδη γίγνεσθαι τὰ μόρια τῆς τῶν νεύ- 
θων βλάβης ἐσείν. ἐκ μὲν οὖν τῆς κατὰ τὼ ἔντερα καὶ 
εὖν κύστιν βλάβης ἄχρι περ ἂν παύσεται φλεγμαίνοντα, κέν- 
Ῥυνος ἀπολέσθαι τὸν ἄνθρωπον καὶ δι ἄκρα καὶ ἀκώρω 
ὕντέρα διαμένει καὶ διὰ τοῦτο καὶ ὃὁ σφίγγων τὴν κύστιν 
κῦς οὐκ ἐᾷ ακριβώς ἐνεργών ἐπιτρέπειν τοῖς οὔροις. εἰκὸς 
ια) δήπου καὶ τὸν ἐπὶ τῆς ἕδρας μῦν τὸν σφιγκτῆρα κα- 
ἰούμενον τὴν αὐτὴν ἀτονίαν ἔχειν. 

νβ.. 
2ὐ γὰρ ἐντείνεν τοὺς ὀχετοὶς τοὺς κατὰ τὴν κοιλίην οὐδὲ 

κωλύει εὐρόους εἶναι ἡ εἰς τὸ ἔξω κύφωσις, ἡ δὲ λόρδω- 
σις ταῦτα ἁἀμφότερα ποιέει καὶ ἐς τἆλλα πολλὼ προσγί- 
γέταυ. 

! 

πας οππι 5 οοη[ογΗααι ἸἨαῦοπί οπιπία ἹΠπΠαπιπιαίίοπθ 
πορεία. Οπάπιοῦτεπι πθφπε γεβσα ππίπαπα, πθ(ε αἰ- 
'Ἡ9 ἀε]εοίίοῦθπη γεάά[ί: εκρε]]οπίῖ επίπι {αοι]ίαξῖς αααθ 
ἵπα εκ παϊιτα]ῦας εί νἰίαπι ε[, αγίπαπι αἴηπο αἰνυπα 
αρρν]αῇ,  Τογρογίς απίοπι ἨΙΕΠΙΡΓΟΓΙΠΙ οαυ[α ϱβ ΠεΓνο- 
μπι αἰζεοῖας, Γοά νείῖοα εἰ Ππίε[Ιπῖς α[εοιῖ ρετίοα]απι ε[ 
ο Ἠοιπο ἰΠΙθγίπι ἀεοθᾷαί, ἀπ {ος {π[ῃααιαιαίῖο ᾳπαθ 
Ώποιί αἱ Πες αἰνας πθο ΙΓΙΠᾶ γε[ροµἆεαί. Οιεπιαάπιοά σπα 
μίειη ππ[οα]ας οι νεσαπι αἁ[γηδίεν α παπι πἰχίαπαι {1ο 
απογε {αησίίπνν Ποπ ρα (με υπίπαπι εναάενες ία νετί- 
πιο Πέ α[ῆοί πα [ομ]απι απῖ, 4πεπῃ Οταεοὶ αὐ αἀ [Πεϊηρευάο 
φιγκτῆρα ἀἰκεγαηί, 

Ιω]. 

επι ος αἶρί Τεἴπεγα ἀι[λεπᾶαε πεο ρτο]ῖδεαε, σιιοπηἶπιως 
]α οἴίεγα επἰεμπα ᾖαθεαπε, /Ρίπα φ μή ἴπ επΕεΓΙΟΥεΤΗ ραΓ- 
{επι «οπυεγηιγς [εά Φµηι ἵπ ἰπεεγίογεηα, μΓΜΤΠΦμε ος 
ε[]οίαε αεοεάαπίφµε αἰία εοτηρἰμγα. 

Να 3 



ορθά ΓΑ4ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ 
Εά. Οµασι, ΧΠ. (592. ] Ἐά. Βα[. Ῥ., (6953. 

ο Γ992] Κατὼ τὴν προγεγραμμµένην ῥῆσιν εἰρηκωὼς οὖρ 
μὲν οὖν τοῖσι τοιούτοισυ καὶ απύπατος μᾶλλον ἴσχεται 
τοῖσιν ἔξω κυφοῖσι, νῦν τὴν αἰτίαν προσέθηκεν εἰπών' ο 

γὰρ ἐντείνευ τοὺς ὀχετοὺς τοὺς κατὰ τὴν κοιλίαν δηλονότ 

τὰς ἐκροὰς εἰπὼν, τήν τε κατὰ κύστιν καὶ τὴν κατὼ τὴ 

ἔδραν. ἐντείνεσθαι δὲ τὰ μόρια ὃν ὧν αὗταυ γίνονται κατὰ 

τε τὴν Ολίψιν, ἣν ἐκ τῆς τῶν σφονδύλων εἴσω µεταστάσεω 

ἴσχουσιν, εἰκός ἐστι καὶ πρὸς τῆς κατὰ τὰ νεῦρα συμπαθείας 
͵ 

νγ. 
᾿ΕἘπεί του πολὺ πλείονες σκελέων τε καὶ χειρῶν ἀκρατέες 

γίνονται καὶ καταναρκοῦνται τὸ σώμα καὶ οὖρα τούτοι- 
σιν ἴσχεται, οἷσιν ἂν μὴ ἑκστῇ μὲν τὸ ὕβωμα μήτε ἕξα 
µῆτε ἔσω, σεισθέωσι δὲ ἰσχυρῶς ἐς τὴν ἰθυνίην τῆς ῥά- 
χιος. οἷσι δὲ ἂν ἐκστῇ μὲν τὸ ὕβωμα, ἧσσον τοιαῦτο 
πασχουσιν. 

3 ” . -. . . [ή τν 

Ἄνταυθα την ύβωμα φωνήν ως γένικον τυ σηµαινοι 

ἀνέγραψεν ἐπὶ πάσης εἰπὼν, τῆς τῶν σφονδύλων εἰς τὸ παρε 

Οσα Ῥτοχϊπιο ρτορο[αεγΙξ Ἠΐ ατίπααι εἰ αἶνα 

πηασὶς [αρρτὶπί, αωαπι οφυἶβαςδ νεγίεργαο ἵπ εχίεΓΙοΓεΠ 

Ῥατίειι οοπγεγίαπίασ; Ἠπωπο οαυπ/[απι αἀ]εοῖί Ἠϊ γετοῖς 

αμ ηεο αἰνί ἴπετα ἀῑμεπάαί, 1 εβ εκίίαπι εοταΠ 

ᾳπαθ Ῥει νυείσαπι εἰ Ρο απιπι εχρε]]απίηγ. ΕΒἱβεπᾶῖ αἲ- 

ἴεπι Ραγίεθ Ρε ᾳὐαδ Ἠαο Γετυπίηχ οἱ α οοπιργεῄΊῖοπε ΥεΓ- 

ἱερταγαπι. εἰ α οοΠ[οσΙο ααοά ουπι πεγγί Ἰαρεπί, ἃ τα: 
11οπς. παῖηῖπιε αὈΠογΓεῖ, 

1]. 

Πίο αμίεπι ρ]ωγιοις εγµγα εἰ ὀγαο]ία γεΓοῖνιωπεια, «οοἵ: 
Ῥμ5 εουμεξε, μγίπα [ωρρτίπέμγ, ομίδις υεγιεύταε πες ἵ 

ενΙεγΙΟΥΕΠΙ Ῥαγίεπι Ἠεο ἵπ Ιπίεγίογεπι οπεϊἀεγίπὲ, [ει 

εοποιµ[]αε υεἰεπιεπίεγ [ιεγίπὲ ππαπεπίες ε Τεβίοπε /Ρίπαε 

αμίδις [ρίπα ἄερταναξιγ παίπις Ίαεο ρατἰμπιμτ. 

Όι ἀεργαναίίοποαπι εχρτῖπιαϊ πιπϊυιαίαχ ὕβωμα νοσαΡα. 

Ἰαῇ (αηφαᾶπι Ρ6Πεχα]ο αΡεπ8 ἆ4ε νετιεργίθ ααοπιοάοσμαφα: 
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τὰ. Οµατ. ΧΠ. [305.] Εὰ. ΒαΓ. Υ. (6055.) 
μύσιν ἐκτροπῆς, ὅλος δὲ ὃ λόγος εὔδηλος. ἐπὶ γὰρ τὴν τὲ- 
ἄρτην διαφορὰν τῶν κατὰ τὴν ῥάχιν παθῶν ἀφικνεῖται τῷ 
ὀγῳ. καλοΐῖσι δὲ αὐτὴν σεῖσιν, ὅταν αἱ ἁρμονίαι σύμπασαν 
ιακινηθῶσι τῶν σφονδύλων τῆς ῥάχεως καὶ κινδυνεύσευ 

Ιασπασθηναί τε καὶ Φλασθῆναι διασεισθείσης σφοδρώς 

'ὐτῆς, κα φησι τοῦτο πολὺ χεῖρον εἶναι τῶν ἄνευ τοῦ 

Ἱνασεισθῆναι γιγνοµένων διαστροφῶν τῆς ῥάχεως. εἶθ ἑξῆς 
τι καὶ ταῖς πλευραῖς καταγνυµέναις τοιοῦτόν γέ το συµ- 

Ἰαίνει διήγηταν. 

νδ. 
Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἓν ἰητρικῇ ἄν τις θεάσαιτο, ὧν τὰ μὲν 

3 8 2 ιά 3 | Φ ς . Ν [η “ ’ 

ἰσχυρὰ ασινέα ἐστὶ, καθ ἕωντα την κρίσιν ὅλην λαμβα- 

νοντα τοῦ νοσήµατος, τὸ δὲ ἀσθενέστερα σινόµωρα καὶ 
ἀποτόκους νοσημάτων χρονίους ποιέοντα καὶ κοινωνέοντα 

καὶ τῷ ἄλλῳ σωµατι ἐπὶ πλέον. 

1Ιροειρηκῶς περὶ τοῦ κατὰ ῥάχιν πάθους ὃ προσαγο- 
εύουσυ σεῖσιν ἄνευ τοῦ µετασιῆναι σφύνδυλόν τινα γενόμὲ- 

πο Ίουο πιοῖῖ. Ὀπίνετία αιίεπι ογαΙΙο οἶατα εΠ; νεπὶί 

ηἶπι αἆ αματίαπι δεπας ν1Ιοχαπι [ρίπαος αιοᾷ Ογαεοὶ 4 

οπουΙεηάο σεῖσιν αρρε]]απί, 14 ααίεπι ε[ἰ απάτη νετίο- 

ΤΑΥΗΙΏ [ρίπ8ε ΟΟΠΠΡΕΡΟ απ]γογία ἀἰπιογείιχ» Ρετίοπ]απι- 

πε εβ πο οοηνε]]αίατ αἰιεγαίιτααε Γρίπα νελμεπιεηίετ Ο0ΙΙ- 

υ]α. ΘΟιποά ππα]απα 1ρ[ε {ε[αίασς ππμ]ίο ἀείετίας ε{Τε «παπι 

. Ερίπα ποπ οοπου/[[α γετίιεργαςο Ρεγνετίαπίατ. ἴπ Γεποι- 

ἴῦὰς αἆ οο[ίας Ῥετρῖί, απἴρας αταρίῖ Ηπ]αδπιοάἵ αιίά- 

Ίαπι αοο]ατί. 

11Υ. 
. . . . . . . . 

μίια Φ1ἱοηµε αἰία πιεαἰεϊπαἰἰ αγίε οαμῖς ὑι[ρὶοιεε, ϱΟΥΗ 1 

ομαε υε]επιεπεία [ιμπν Φμµπι πιοΓδὶ ΠΙΟΤΠΕΙΕΙΠΙ ΟΠΊΠ6 

τη Γε εὐπΙπεαπὲν ΠΟΠ ποσειῖς σιμαε ἰευίογ ει ο[Γε/ απι 

α[Γεγιωιὲν Ἱπαία οοπεϊεαπὲ ἀἰμίμγπα ει γεἰίφιµῖῃ εθηρις 

μἐωγίπιν πι α[[τοῖιωε. 

Γοαιαί15 ἆε νο, ΓΠ18 ᾳἩο Γρῖπα οοπουμΏ(ν, Υεί- 

τίς Ἠ]]ο πποάο [μα [εάε εχοεἀεηίῖδας, {αρ]οί πιυ]ία 



-ϱ ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΙΣ Ί0 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 
"κά, Οµατῖ, ΧΠ. [00, 399.] Εὰ. Βα8, Ῥ. (603.). 
νον ἐν τῇ ἐφεξῆς γραφῇ πολλὼ λέγει τῶν κατ ἰατρικὴν ἐπι- 
εικέστερα κατ ἀλήθειαν εἶναι, κἂν Φαίνηται χαλεπώτερα. 

συμβαίνει ὃδ᾽ ἐκεῖνα τῶν παθῶν, ἐφ ὧν συμπάθειαἰ εἰσν 
µείξους, ὡς ὅσα γε μηδεμίαν ἔπιφέρει µορίων κυρίων συµ- 

πάθειαν, ἀλλὰ καθ ἑαυτὼ ποιεῖται τὴν κρᾶσιν, ἦτιόν ἐστι 
χαλεπὼ καὶ ἰσχυρύτερά σοι κατασκευαῖϱ. ἐφεξῆς οὖν ὡς ἐν 
παραδείγµατυς μέρει μνημονεύει τῶν κατὰ τὰς πλευρὰς πα- 
θῶν ὑποδεικνύων, ἔνια μὲν αὐτῶν εἶναι τὴν φαντασίαν μό- 
νον, ἔνια δὲ τῇ δυνάµει χαλεπά. 

νἒ. | 

[993] ᾿Επεὶ καὶ πλευρέων κάτηξις τοιοῦτόν τν πέπονθεν" 
οἷσι μὲν γὰρ ἂν καταγῆ πλευρὴ µία ἢ πλέονες, ὡς τοῖσε 

πλείστοισι κατάγνυται μὴ διασχόντα τὸ ὁὀστέα ἐς τὸ εἴσω 
µέρος, μηδὲ ψιλωθέντα, ὀλίγοι μὲν ἤδη ἐπυρέτηναν" ἄταρ 

οὐδὲ αἷμα πολλοὶ δη ἔπευσαν, οὐδὲ ἔμπυοι πολλοὶ γί- 

νονται, οὐδὲ ἔμμοτοι, οὐδὲ ἐπισφακελίσιες τών ὁστέων, 
δίαιτά τε φαὐλη ἀρκέει. | 

ἵω πιεά]οῖπα Ἰεγίοτα ε[[ε τεγνετα, «παπιπᾶαπα ρτανῖοτα γ]- 
ἀεπίητ; πιπ]ία επΊπα Ύπαε ΠΙΙηιι αΏιοϊαπῖ Ρρατίες οππω γἱ 

Μαίο Ίοσο οοπ/[οτίαπι Ἰαρεπίες, αἱ Ύπαε πι]]απι εχ Ργας- 

εἴριῖς ρατιῖθας Ἰαεάαπί, Γεὰ ἵπ [ο πιοχβῖ πιοπιεηίυπι Ἠα 

Ῥοαπί παῖπας πιο]εβα [απῖ, ϱΠΠΙΥΙ5 ΡΤΑΥΙΟΓΕ νίἀεαπίυ, 

[η Γεαιεπίῖρι εχεππρ] ρταῖῖα 4ε οοβαγαπι αΠεο[ῖδις πιο 

πηϊ η]! Ἰωάίσαμς 6οτΙΠ1 α]ἱο5 6γανεδ 4ΡΡΔΤΕΤΕ, αἶῖο ε[[ε, 

ων. 

Οωὺῦι ει εο[ῖις αὐγιρείς ἴαίε ομἰἀρίαπι αεείάὰ. Ομίὸ 

επἰπι εο[ία πα φεὶ ρίμγες αὐγμπιριωιμτ, [ους ρεγπιµ[εἰ 

αὐγμπηρὶ νἰάεπμς, [ οοπιπαἰπμία ο[]α πεφµε ἴπ Ιπεεγίο- 
γεπι μαγίεπι εοπιρεἰἰαπεμγν πεφµε π [μρετίοτεπι, γραμ 

αά]ιμο [εὐτίεϊίαγαπες [εὰ πιεφµε παμἰεῖ εἰἴατι [απςιῖε 

{Ριιεγµπὲ πες ππμ[εὶς ἴέεπα εοπέγασίµπι εἰ Ῥις ἴπ ἔβογα 

αμ ἰἰπαπιεπε οριµς Γμῖε αμε οἰείαιμπῃ ος ε[ῖ; υἱοίμο α 

[επι οαμινῖς ἰάυπεις εᾖ. 



/ 
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Εὰ. Οἶατι. ΧΗΠ. [5ρδ.] Εὰ. Βαΐ. Ῥ. (693.) 
“Οι τὸ σύμμετρον τὸῦ λόγου σαφήνειαν συντελεῖ, µα- 

Φεῖν ἐστιν οὐχ ἥκιστα καὶ ἐκ τῆς προκειµένης ῥήσεως µα- 

κρᾶς οὔσηο. ἐγὼ τὸ πρῶτον µέρος ἄρτι προεχειρισάµην ' 
ἐκ τινὺς γὰρ ἐπὶ πλεῖον ὁ Ιπποκράτης ἀσάφειάν τινα ἐρ- 
άσατο, διὰ βραχέων ὃ᾽ ἂν οὕτως ἑρμηνεύουτο. τὰ κατά- 

γματα τῶν πλευρών, ὅταν ἁπλᾶ καὶ μόνα γένηται, τὴν μὲν 
Φαντασίαν χαλεπωτέραν τῶν περιθλάσεων ἔχει, τῇ δυνάμει 

δὲ ἐπιεικεστέραν, Θεραπεύεταν γὰρ ἄνευ κινδύνου τάχιστα. 

χωρὶς δὲ κατάγµαιος ὅταν περὶ τὰς πλευρὰς σάρκεξ θλα- 

σθῶσιν, εἰς µέγιστον ἐνίοτε κἰνδυνον ἥκουσιν οἱ οὕτω πα- 

Θόντες. τὸ μὲν κεφάλαιον τοῦ λόγου τοῦτο" τὰ δὲ κατὰ 
µέρος ἐφεξῆς ἴδωμεν, εἰ ἐν τῷ πρώτῳ μέρει τῆς ῥήσεως, 

ὕπερ ἐγὼ διὰ βραχέων εἴπον, ὅταν ἁπλᾶ καὶ μόνα γένηταυ 

τὰ κατάγματα τῶν "πλευρών. ὁ δὲ “Ιπποκρατης εἴρηκὲνι 

ὕπερ ἐξηγούμενος ἔγραψε, μὴ διασχόντα τὰ ὁστᾶ εἰς τὸ 

ἔσω µέρος εἰπὼν, τὴν εὐρυχωρίαν τοῦ δώρακος εἰς ἣν ἀδὺ- . 

ναιόν ἐστι διασχεῖν ὁστῷ τῷ κατ αὐτὸν ἄνευ τοῦ γυµνω- 

θῆναι μὲν αὐτὸ τὸ ὁὀστοῦν ἁπάσης τῆς πὲρικειμένης σαρκὸς, 

Ἐκ Ῥτοροβία οΓ81Ί9Π6, 9 μαε Ίοπρα εἴ, ποἨ ΡᾶΓαΠῃ 1Π-- 

τε]]16ί Ῥοίε[ὶ οταίϊοηί πποάμπι αἆ {αοἰλίαίεπι οοπάμοετθ. 

Νο. Ρτίογεπι Ῥατίεπι [αργα αἰσίπιας, παπι Ηϊρροογαίθς 

Ἰοησίπο Ίαβεπς οὐ[ουχαπι {οοῖί, ραιοῖς απίεπι 1 Ἰοφυῖ 

Ροϊμίξ: αΡί οοβα αὐγαπιρίίατ,  {ταοίυμτα Ππιρ]εκ εἰ ἴο]α 

ΑΕ, οα[α5 οαἰάεπι α[ρενίου νἰάείας, ]οεί Ιενίου Πί α1ιάπι 

πῬί αἰίσρίαγ.  Οεἰετγῖπιε επἶπαι ομταῖατ οἳ ῄπε ρετίου]ο, 

{εᾷ αὔσαιμε {πασίατα, πῬῖ οσο οἶγοα οο[ίας αἰ[εταίατ, 1π 

ππαΧΊπηο ΙΠιθγάπη ρεχίοι]ο τενο]νιπίαχ φπὶ [πο α[εο [αηῖ. 

6αραί απ]άθπι οχα1οιή ]αδπιοάί εβ, βηρα]α απίθπι ἀεΙη-- 

οορς νἰάεαιωμ5. δἱ Ρτίπιαπα Ραχίεπι Ἠη]α5 ογαἰϊοπ]5 ραιοῖς 

Ηιρροοχαίες εχρ]ἰσα[ἴει, «αιιεπιαάπποάμπα «Ρο «παπι ἀ4ῑχ!, 

μῬί [ο]α οἱ Ππιρ]οκ οοβαχπα {παοίπτα Πἲ, αρογῆας [οχ- 

ΡΗΠεΙ; νεα ἱρί[ο «πμ εκροποπς αἲι: Π ο[ἵα αυταρία 

πεφιε Ίπ ΙΠΙεΤΙΟΓΟΙΩ ραχίεπι οοιιρε]]αμίας.  Ύοσαν]ί αιίθπη 

ΙπΙεγΙογειΏ Ῥραχίεπα Ππίογις Γραΐσι ἰμογασῖθ, 1π ᾳποά 

ετΙΠρεΓε ο αὐγαρίαπη ρεν Γε ηΟΝ ροίε[ι, πο παδείασ ἃ 

ἰοία οὔχηθ Γαρεγ]έοία, 1 οι Γοἰπάαίατ ππεπΙΡγαπᾶ) πας 
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Εά. Οµατι. ΧΠ. [ 398. ] Εά. Βα[. Ύ. (603. 624.) 
ος δὲ τὸν ὑπεζωκότα παλούμενον ὑμένα. διὰ τοῦτο 

μὲν οὖν ἐδήλωσε τὸ ἁπλοῦν τοῦ κατάγµατος, διά τὲ τῶν 
ἐφεξῆς τὸ ἐπιεικὲς, ὀλίγους μὲν εἰπὼν ἐπιπυρέττευν, πτύσαυ 
δὲ αἷμά τινα σπανίως, ὥσπερ γε καὶ ἔμπνον καὶ ἔμμοτον 
γενέσθαι, σφακελίσαι τε τὸζ τῆς πλευρᾶς ὁστοῦν' διὸ καὶ 

τὴν δίαιταν αὐτοῖς ἐξαρκέσειν φαύλην. ἔμαθες δὲ ὅτι φαύ- 

1ην αεὶ λέγει τὴν ἐναντίαν τῇ ἀκριβεῖ τὴν ἐπιτυχοῦσαν. ἐν 
μὲν οὖν τῷ προκειμένω µορίῳ τῆς ἄλλης αὐτοῦ ῥήσεως ὅλη 
διάνοια τοιαύτη τίς ἐστιν. ἴδωμεν δὲ ἐφεξῆς τὰ Λοιπά. 

νστ’. 

(651) "Ἠν γὰρ μὴ πυρετὸς ξυνεχἠς ἐπιλαμβάνη αὐτοὺς 
καὶ κενεαγγέειν κάκιον τοῖσι τούτοισιν 1) μὴ κενξαγγέειν 
καὶ ἐπωδυνέστερον καὶ πυρετωδέστερον καὶ βηχωδέστερον. 
τὸ γὰρ πλήρωμα τὸ µέτριον τῆς κοιλίης διόρθωμα τῶν 
πλευρέων Ίίνεται. {ἡἢ δὲ κένωσις κρεμασμὸν μὲν τῇσυ 
πλευρῆσι ποιξει, ὁ δὲ κρεμασμὸς ὀδύνην. 

οο[ίας οἴπσίε: Ρεχ Ίιαεο Ἱρίίας Ππιρ]οεπι {γαοϊπχαπι ἀπάίοα- 
να. Ὠεἴποερ ποίἰανιῖ οα[ας Ιεν]ίαίεπι, οπάπα αἲξ: Ῥραμσοβ 

{γερτιοϊϊα[ε, χατοβ Ιίεπι [απραίπεπι εχ[ρυϊῇΠε ααὶἲ Ρας ἵπ 
ἀπιεγῖοτῖ ἰ]ογαςῖς τερίοπθ οοπἰγαχ]{ε τατοᾳαε ορας {ια 

Ἱπαπιεη{ῖς νεὶ οοβατΙπι ο υἰαίαπα {αἱ εἰ 1άοῖτοο αἳ-- 
ππάθ ε[ε ν]οίας ταίίοηπεπι αΙαΠιΥΙ6. Ἠαπο 1ρίεφ τί ἀϊα]-- 

οἵβ], αΏίᾳπε φαύλην ποπαῖηαϊῖ, ε8π1 ᾳμαε εχηυϊῃίαο οοπίτα- 

ἷα ϱ[ι Πσπ][οαης, Ῥτοροβίαφ {πίίμτ ρατίῖς οταξοπῖθ απῖ- 

νετ[ας {επ[αθ Ἠμ]αςπιοάἱ εΠ. Αά τε]ίᾳια ἀβίίατ Ῥεγβαπιμθ. 

ΙΝΙ. | 

Οιῶπ εἲ μὈὶ οοπείπες Γεζγίς ποπ ἱπυαᾶαξ, ἀειεγίου ε[ ἱπ- 
εἀία Φµαπι οἶδιμς εἰ ἀοίογεπι [εῦγεπι ασ ἐμ[ῖπα ππαρβὶς 

εοποῖαι,. Γεπίεγ επἰπι πιοάίοε τερἰεῖμς εο]ίας ἀϊγιριε, 

οµας ἰπεάία [μ[μεπάῖε; αἲ μδί [μ[ρεπάαπίμτ, ἀοΐοτεπι 

ῦι[. εγιτῖ. 
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Εξ. Οµασί, ΧΠ. [203. 894. 1] . ι Εά. ΒαΠ. Υ. (604.) 
“Ο τῆς κοιλίης ὄγκος στήριγµά τυ γίνεται ταῖς πλευ-- 

ραῖς, διὸ καὶ ὅσου µείζονας ἔχουσι τὰς αστέρας, ἧττον 
ὀδυνώνται καταγείσης τῆς πλευρᾶς  ὅσοις δὲ ἰσχναί τέ εἰσο 

καὶ προσεσταλµέναι, μᾶλλον αἀλγοῦσιν ἀσεηρίκτων καὶ µεὲ- 
τεώρων αἰσθανόμενου τῶν πλευρῶν. ἐὰν μὲν οὖν συνεχἠς 
ἐπιλαβη πυρετὸς, αυ- [594] τούς ἐστι κξνεαγγεῖν, ὕπερ 
δηλοῖ νῦν αὐτὸ τὸ ασιτεῖν, ἐπειδῆπερ ἡ ἐκ τῆς ἐδωδηῆς βλάβη 

γέγνεταυ μείζων τῆς ἐκ τοῦ κρεμασμοῦ. εἰ δή τι μηδ᾽ ὅλως 

πυρέξει, ἄμεινον ἐσθίειν τοσαῦτα τὸ πλῆθος, ὡς εἰς ὄγκον 
ἀρθῆναι τὴν γαστέρα τοσοῦτον, ὅσον ἠλίκος ὡς ἄνευ τοῦ 

Θλίβειν τὸ πεπονδὸς, ἔδρα τε καὶ στήριγμα γενήσεται ταῖς 
πλευραῖς. | 

νξἕ’. 

"Εξωθεν δὲ φαύλη ἐπίδεσις τοῖσι τοιούτοισιν ἀρκέει, κηρωτῇ 
καὶ σπλήνεσιυ καὶ ὀθονίοισιν ἠσύχως ἐρείδοντα ὁμαλὴν τὴν 
ἐπίδεσιν ποιέεσθαι ᾖ καὶ ἐριώδές τι προσεπιθέντα. κρα- 
τύνεται δὲ πλευρὴ ἓν εἴκοσιν ἡμέρησε, παχεῖαι γὰρ αἳ 
ἐπιπωρώσιες τούτων τῶν ὀστέων. 

Έαπιος ψεπἰγϊς οο[ία8 {α]οῖξ: αᾳπατε αῬὶ Ἠαε ταπιριῃ- 

τας, ααῖ πιαρῖς γεηίτΙοοΏ Γαπῖ ππῖπιφ ἀο]εηπί; απἴραθ ρτᾶ- 

οἱ] νεπίεσ εβ εἰ οοηἰταοίαςδ, ἆο]οτε πιαρῖς γεχαπίατ ϱυσπα 

οοβας [επ[ϊαπί [πε Γαἱοτο [α[ρεηία. Οποά[ οοπίπεηθ 

{ερεῖς Ἰοπιῖπεπι οοσαρεί, ἀπεάῖα υἲἱ ἀερεί;, αιιοά 1ρ[ε Πραῖ-- 

ΠοανΙϊ νερο κενεαγγεῖν, αποπῖαπι πας Ἰαεάίαν α οἵρο 

απαπι α οο[ῇ6 ποπ {μ11. ΑΙ α πι]]α {ερτῖς Π{, εκρεάῖί 

εαίεηιις οἵραπα [απιεγτες πἲ νεπίεγ 1Ππ ΕΙΠΙ {Πππογεπι αά[αχ-- 

δαῖ, αἱ οο[]ς [εάες Πί αο {αοϊπιεπίαπα οἶμα οΠεπί[αε ῬΡατ- 

18 οοπιρτε[Ποπεπα, 

ΙΕ, 

«4ὖ επεεγὶοτὶ ρατίε νὐιοίγε τμ: θμορίς πιοᾶο [αις ε[, 
απίμπα εεγαῖϊο, ραππῖς, [α[εῖσφιμε [επῖεγ αἀλγίοεις ἀεῦε- 

πιμς αεφμαίε υἰπομίμπα γεάάεγε αμὲ εἴίαπι ἰαπαε αἰϊφιιά 

[μρετίπ]ίοετε. «Όοπ[εγυει αµεεπι εο[ία υἱσιπεὶ ἀἰεῦιως ἴπ 

βι]μσπποάί επῖπα ο[Ἴδις εἴιο εαἶ]ως ἵπογε[εῖε. 



στο 144Ηνοτ ΕΙΣ Το ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ 

Εά. Οµατι ΧΠ. [294.] ον Ε., Βα[, Υ. (654) 

Φαύλην ἐπίδεσιν εἶπεν, ὥσπερ καὶ δίαιχαν, τὴν ἔπιτυ- 

χοῦσαν, ἥτις ἐσεὶν ἐναντία τῇ ἐπιμελῶς γεγενημένη. 

γη. 

᾽4μφιθλασθείσης δὲ τῆς σαρκὸς ἀμφὶ τῆσε πλευρῆσιν ἢ ὑπὸ 

πληγῆς ἢ ὑπὸ πτώματος ἢ ὑπὸ ἀντερείσιος 3 ἄλλου τινὸς 

«ποιουτοτρύπου πολλοὶ ἤδη πολὺ αἷμα ἔπιυσαν. 

ζΜέμνηται καὶ τούτου τοῦ λόγου διὰ τοὺς οἰομένους ἐν 

ταῖς πλευρίτισιν ἐξ ανάγκης ἀνάγειν τινὼὰ τῶν λοβών τοῦ 

πνεύμονος πάσχειν καὶ συναπτὀμενόν γε ποῦτόν φασι τῇ 

φλεγμαινούση πλευρᾷ διδόναυ τι τοῦ κατὰ τὴν φλεγμονΏν 
χώρος. ἐν τῷ πνεύμονι γὰρ οὐδὲν πνεύµονος πἐπονθύτος, 
αλλὰ τῆς διαθέσεως τῇ πλευρᾷ γενομένης πτύειν φησὶν 

ἐνίους αἷμα. πῶς μὲν οὖν γίγνεταυ τοῦτο ζητεῖν ἔξεσειν 
ἐπὶ σχολῆς, ἡμῖν τὲ βασανιζομένοις τὸ ζήτημα κατά γε τὸ 

περὶ αἵματος ἀναγωγῆς Ερασισιράτου βιβλίον. ἐξαρκεῖν 

δὲ δεῖ νῦν αὐτὸ τοῦτο μόνον ἐγνωκέναι, τὸ χωρὶς τοῦ πα- 

γιποϊεπαϊ πιοάαπι απεπιγί φαῦλον, απεπιαάπιοάυπι εἰ 

ν]οίαπα οί οοπίτατίαφ ε[ὶ εἶ αὶ Γαπιππα ἀλρεηίῖα αἀμρείατ, 

ΓΗΥΠΙ. 

«ἲ ϱαΥΛε εἴγεα εο[ίας ἀειγίίαν οαμοᾷ Ἰωοπιο ρετεμειαξµή, 

εαάαι, τε αἶίφμα μγβεαϊμγ αμε αἰο ἰαἰί πποᾶο, τπµ[εὶ 

[απι [απρμίπεπι πει] εαρµεγιξ. 

Ίω πιοπιογῖα Ἠαδεηάις εβ Ἰ]ο Γεγιπο Ρτορίος εοδ απ 

εκΙ[ἠπιαπῖ {π Ιαϊεγῖς ἀο]ογο πεοε[[ατίαπα ε[ἴε πέ αἰἴηαα εκ 

Αυχὶς Ρα]πιοπῖς α[Ποἰαίασ: παπι ΎπΗπΏ ρτοχῖπιας Πἱ ]αἱεσί 

Ἱπῃαπηπιαίο, α[Πεταπί αλαι]ά αἆ εαπι ἰγαηδΙ εκ {επι 

{αηδαΐηα αι 1π ἀπΠαπιπια[ίομο ΓαβΗβΗΙ.  Ῥα]πποπθ εἴσο 

η 1] νιο]αίο, Γεά οο[ία αΠεοία αιοθάαπι αἲἲ Γαηςῖπεπα εΧ- 

{μασγε, 4ο {άππεΗ Ραοίῖο Ἠοο Παί Ἰοεί ρεν οἴἵππι τεφα]-- 

τεγθ. Χο [απ6 αιαεβΙοπεΠι Ίαπο Ρροτρεπάίπιηθ ἵπ Ἠ]5 

αι [ο ἱρβπιας ἴπ Ηρταπι Ἐτα[βταιι ἆε [αηρι]ηῖς Γρηΐο; 

πμηο Ἰλ]ιά ἁππιίαχαί Ππ{ε]]εχ][Πε αθαπάο εἴ[, ααοδάαπι ῄπο 



ΜΕΡΙ 4ΡΟΘΡΩΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΙΤ. πτι 

Εά, Ονασί, ΧΗΠ. [904.] μὲ 18δ. Ρα[. γ. (654.) 
θεῖν τι τὸν πνεύμονα πτύειν ἐνίους αἶμα διὰ τὸ κατὰ τὰς 

πλευρὰς πάθος. ἐθεάσασθε δὲ καπὶ τῶν ἄλλων πολλάκις 

ἄτρώτου τοῦ προκειµένου τῷ κατάγµατι δέρματος ὄντος ἐκ- 

χεύμενον αἱματωδη χυμὸν διὰ τοῦ τοιοῦτον πληρώσαι τοὺς 
ἐπιδέσμους. καἰτου πολλῷ πυκνύτερὀν ἐστι τὸ παρὰ τοῖς 
κῶώλοις δέρµα τοῦ τὰς πλευρᾶς ὑπεξωκότος ὑμένος, ὧσε 

οὐδὲν Φαυμαστόν ἐστι δι ἐκείνυ ῥυῆναι πρὸς τὴν ἐκτὸς 

χώραν ἐκ τῆς πεπονθυίας πλευρᾶς. εἰι εὐδέως εἰς τὸ 

βρόγχια τοῦ πνεύμονος ἀναληφθῆναι κατὰ τὰς ἐκπνιοᾶς, 
ὥσπερ ὁρώμεν ἐπὶ τῶν συντρωθέντων τὸν ὑμένα τοῦτον. 
ὅ τι γὰρ ἂν ἐκχέης εἰς τὸν θώρακα διὰ τοῦ τραύματος 
ἀναβήσσεται τοῦτο παραχρῆμα διὼ τοῦ στόματος καὶ διὰ 

ποῦτο ᾿Ἠρασίστρατος οὐκ ἐννοήσας εἰς ἀτύπους ἐνέπεσε λό- 

γους ἓν τῷ περὶ αἵματος ἀναγωγῆς, ὧν τὴν πακίαν ἐμά- 
Φετε διερχοµένου µου πολλάκις ἀκούσαντες ἐπ αὐτοῦ τοῦ 

συγγράμματος. 

ν]Πο ρα]πιοπῖς [αησπῖποπι [ραετο, Ργορίετθα φποά ΠΙΟΙΡΙΙ5 
οἶτοα οοβας νετ[είαν,. ὙπάΙ[6 [αερε εἰ ἵη αἰ]ς Ἱπν]ο]αίοι 

ομίε ᾳμ8α {γαοίμγαπι {ερῖι ε[απάϊ ΟΓΙΟΓΕΙΑ, {ο αἱ [α[οίος 

Ἱππρ]εαί, ᾳμαπιν]9 ουΙ19 ΠΙΕΠΙΡΓΟΓΙΠΙ 4εΠ[Ον πηυ]ίο ΕΠ ανα πα 
ΙΠΕΠΙΡΥΔΠΕ8 ϱ,αθ οοβαςδ οοπιρ]εοίίγ, Όιιαγα Π]Η] ΠτΙΓΙ1Πι 
εἴι, Π [απσιῖ6 Ῥει απο 4 αΠεοία οο[ία 1Π ΙΠΙΕΥΙΟΓΘΠΗ Γ6- 
βίοπεπι ἀμοαίατ; ἀεῑπ Ῥτοίῖπας 1π 1ρ[α εχ/[ρἰταίοης 1Π 
α[ρεγαπι αγἰεχῖαπι Ύ1αε 1Π ΡΙΊΠΙΟΠΕΠΑ ἀῑ[τίραία ο ἵτειῃς-- 
{εγαίς, «αεπιαάπιοάυπα 1 18 νίάεπηας ααἰριθ πιεπιῇγαπιᾶ 
Ίαεο νι]πεταίαγ. Ου]άφαῖά εΠ]πι Ρρετ νι]πας 1Ππ ΙΠογα6ΕΙ 

ἸηΗανετίδ, Ρε ο εοπίίπαο τεάἀείασς ο παπι ΓΕΙη αααπα 
Ετγα[ιγαίυς Ισποτα[ἴεί, αὐ[ατάα [οτ1ρΗί ἵπ Ἰρτο ἆε [ου σι]-- 

η18 [ραίο, [εὰ φιια 1π τε ἀεορίαίας, ε]αθ Γοτιρία 6 Ἱπε 
ἁιιάιεμίες [αερεΠμπιετο ἀῑάΙοΙ[15, 



ο70 Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ το ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 
Εά. λατ. ΧΠ. [205.] Εὰά. Βα[. Ύ. (604.) 

νθ’. 
[295] Οἱ γὰρ ὀχετοὶ οἳ κατὰ τὸ λαπαρὸν τῆς πλευρῆς ἑκάστης 

παρατεταμένοι καὶ οἱ τὀνου ἀπὸ τῶν ἐπικαιροτάτων τῶν 

ἐν τῷ σώματι τὰς ἀφορμὰς ἔχουσι. πολλοὶ γοῦν ἤδη βη-- 
χώδιες καὶ φυµατίαι καὶ ἔμπυοι ἐγένοντο καὶ ἔμμοτοι καὶ 

ἡ πλευρὴ ἐπεσφακέλισεν αὐτοῖσιν, ἀτὼρ καὶ οἷσι μηδὲν 
τοιοῦτον προσεγένετο αμφιθλασθείσης τῆς σαρκὸς ἀμφὶ 
τῆσιε πλευρῆσιν. ὅμως δὲ βραδύτερον ὀδυνώμενοι παύον-- 

ται οὗτου ἢ οἷσιν ἂν πλευρὴ καταγῇ καὶ ὑποστροφᾶς μαλ- 
λον ἴσχει ὀδυνημάτων τὸ χωρίον ἐν τοῖσι τοιούτοισι τρώ- 
µασι. μάλα μὲν οὖν μετεξέτεροι καταμελέουσι τῶν τοιού- 

των σινέων μᾶλλον τν πλευρὴ κατεάγη αὐτοῖσιν. 

᾿Οχετοὺς μὲν εἶπε τὰς ἀρτηρίας δηλονότι καὶ τὰς φλέ- 

βας, λαπαρὰν δὲ τῆς πλευρᾶς ἑκάστης τὸ μεταξὺ τῶν ὀσεῶν 

καθ ἃ καὶ οἱ μµεσοπλεύριοι μῦς εἰσε, τόνους δὲ δηλονότυ 

τὰ νεῦρα. πεφυκέναυ δέ φησιν ἀπὸ τῶν ἐπικαιροτάτων 

πάντα ταῦτα" διότι μὲν τῶν φλεβών τούτων ἡ ἀρχὴ πλη- 

Η5Σ. 

Ίτεπαε επῖπι εἰ ατεεγίαε φµαε ᾗρεν τὰ ομοᾷ ε[ ἰπεεγ εο[ῖας 
ὑπιεπάμπε εἰ πεγυὶ εω 1 φµαε «ΟΥροτε ρταε[ἑαπεῖ[επια 

Γωπε ο ἳμΠΕΗΠ. Π4ιμεῖ ἐρίεμγ [αερε [, ειδεγομέίο, Ῥωγε 

ἴπ ἔμοταςε εοἰ]εειο οργρτε[ϊι [μπε εἰ αἆ ιά νεπεγµµῖ, μὲ 

Ιἰπαπιεπεὶς αβετεπὲ εο[ίασφιε υἰίαγειμτ; ᾖ[εὰ εἰ ομῖδιας 

η] η] ἐαίε [ωρεγυεπῖε «αΤΠε εἴτεα οο[ίας αιτία ἑαγάῖις 

ἀοΐοτε ἰἰδεταπεμτ φ ματι οιίδιες Ρετ[γαεία οο/[ία ε[ῖ, αἴφμε 

ἐπ ε]ωσπιοᾶἱ εα[µ ἀοίοτ [αερῖμς ἴοεμπι τερετῖε. Ίεγωπε 

πιοηγιμ[ἰὲ ίοπςε πιαβὶς Ίαεο ππαία «οπἰεπιπιωπὲε οιαπι [ 

αὐγμρία εο[ία ε[] ει. 

(Ατγίοτίας εἰ νεηᾶφ ὀχετοὺς νοοανῖῖ; αιοᾶ αιίεπι εἴ 

ἀπίες οἵἵα Επρι]αγααι οο[ίαΓΙΠΙ λαπαρὸν ἀῑπίι ᾳπα ρατία 

τηυ[οα]ί Γωηε, ααὶ α παπι ππεᾷ1]ς Ππίεγ]εοιί ΠΠΕ, μεσοπλεύριου 

Όπαεσθ ΠοπιΠαΠίμΣ5 ΠΘΙΥΟ86 νεο ἀρρε]]ανΙῖ τόνους. Οτ]τί 

αὐίεαι αἷί Ίαεο οπιπῖα αἳ 15 4παε Ργαεβαπ [πια Γα0/ 



ΠΕΡΙ 4ΡΘΡΩΝ ΣΠΟΜΝΗΜΑ Τ. στα 
Εὰ. Οµατί. ΧΠ. [995.] Εὰ. Βαζ. Ῥ. (694.) 
σίον ἐστὶ τῆς καρδίας, ὥσπερ καὶ τῶν ἀρτηριών. τῶν δὲ 

νεύρων ἀπὸ τὼν κατὰ τὸν θώρακα νωτιαίων κοινωνίας τι- 

νὸς οὔσης αὐτοῖς καὶ πρὸς ἄλλην συζυγίαν νεύρων ἐξ ἔγκε- 

φάλου καθηκόντων. τὰὸ ὃ᾽ ἐφεξῆς ὑπ αὐτοῦ γεγραμμένα 
δῆλα τοῖς μµεμνημένοις ἁπάντων τῶν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν εἰ- 
θηµμένων ὑπομνήμασιν. 

᾿άτὰρ καὶ ἐήσιος σκεθροτέρης οἳ τοιοῦτου δέονται, εἰἐ σω- 
φρονοῖεν, τῇ τὲ γαρ διαίτῃ ξυμφέρει ξυνεστάλκαι, ἆἄτρε- 

, ι ” ’ « , ε , ο λος 
µέειν δὲ τῷ σωµατι ως µαλιστα αφροδισίων τὲ απέχεσθαυ. 

Τὴν ἀκριβεστέραν ἀεὶ λέγει σκεθροτέραν ἀντικειμένην 
τῇ φαύλη. 

ξα.. 

Πρωμάτων τὲ λιπαρών καὶ κερχνώδεων καὶ ἰσχυρών πάντων, 

αποπῖαπα Ἱπίῆηπι Ἠαταπα επαγαπι ρετῖπᾶε αἴᾳαπο ατ[ετῖα- 

χμπα ε[ 1π ν]οϊπία οογάΐδ; ἨΠΕΓΥΟΤΗΠΙ αὐΐεπι αἆ Γρίη8ε πῃθ- 

ἀπ]]ααι 4βε αἆ {μοτασεπι ε[ι, απἴθας αἰῑᾳπῖιά οορπαἴΙοΠῖβ 

ε[ ουπι α]ῑο Ρατῖ ΠετνοσΗπι απ α ΟΕΤΕΡΤΟ Ρτοβοίι[οαπίαγ. 

Όυαε ἀεϊπάο αἀ[οπίριί ενἰἀεπϊ[Ππια [απὲ 16 ααἱ πιεπί- 

πετ]πί Ύᾳυαε Ῥτοάῖία [απὲ ἵπ Ρτϊοτίρμ8 οοπιπιεηίαγ15, 

ΙΧ. 

δεὰ εἰ οµγαξίοπε εδεπὲ τπαρὶς εχφμί[ίαν [ [αρίαπες οοπ- 
φεπῖε επἰπῃ ἰπεάια επιεπιµαγί, «Ο0ΥροΤε οµαπι Ἱπακίπιε 

εοποκἰε[εετερ αὐ[ίπετε α ΥΕπΕΤΕ. 

ἘκαυΙβπίοπεπι πῬίᾳαε αρρε]]αξ σκεθροτέραν, οπῖ οοἹ- 

ἱτατῖα ε[ι Απιρ]εκ εἰ φπβενῖδ, Ύ«µαπ φαύλην ποπαϊπαῖ, 

ΙΧ. 

Ίιεπι αὖ ε[εμ]επεῖς ρἱπριίδις εἰ [αμοες επα[ρεγαπείδις αο ἓμ[- 

πι ππουεπεῖδµς εἰ αὖ Τε φμαςε ναἰθιί[ίπιαε [μπε ππαιεγίαε. 



στά Γ4/1ΗΝΟ1Ι ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑ4ΤΟΤΣ 

Εά. Οµατι. ΧΠ. Γ205. 356. ] « Εὰ. Βα[. Ύ. (654. 635.) 
"σα βρώματα τραχύνοντα τὸν φάρυγγα βραχεῖαν βῆχα 

κινεῖ, κερχνώδη ταῦτα καλει. τοῦτο δὲ ἔπεται τοῖς λιπα- 

ροῖς καὶ ὀξέσι καὶ δριµέιν, ἰσχυράὰ δὲ λέγει σιτία τὰ 

ὁύσπεπτα. ᾖ/έγραπται ὃ᾽ ἐν τοῖς ἀκριβέσι τοῖς αὐτογράφοις 

τουτὶὲ τὸ κερχνωδέων διῶ τοῦ ν κατὰ τὴν δευτέραν συλλα- 
βήν" απὸ γὰρ τῆς κέρχνου γεγόνεν. οὕτως δὲ ὀνο- (635) 

µάξόυσι τὴν κέγχρον οἳ "Ίωνες, ὅταν αἴσθησις ἐν τῇ φά- 
ρυγγι τραχυτάτων γίγνεται μικρῶν ὥσπερ κέγχρων. τὸ δ᾽ 

ἐν τοῖς πρόσθεν, εὲ καὶ ἔλεγε τα κατὰ τὸν πνεύμονα φύ- 
ματα καὶ χρόνια καὶ δίσπεπτα ἔχοντα κεγχρώδεις γίγνεσθαι 
χωρὶς τοῦ ν γέγραπται, [396 ] γεγονὸς απὀ τοῦ κέγχρειν, 

ὕπερ αὐτὸ πάλιν γέγονεν απὺ τοῦ ψΨόφου τοῦ συµβαίνοντος, 

ὕταν ἤτοι σιενοχωρία ἢ τις κατὰ τὰς ἀναπνευστικὰς ὁδοὺς 

ἢ ὑγρότης πλείων, ὡς πολὺ δὲ συνιάντων ἀμφοῖν γίγνεταυ. 

καλοῦσι ὃ᾽ ἔνιοι μὲν τοιαύτην ἀναπνοὴν δασεῖαν" δια τὶ δὲ 

τῶν βῆχα κινούντων ἐδεσμάτων απέχεσθαι κελεύει πρόδη- 

λόν ἐστιν ἠσυχάδειν δεοµένων ἁπάντων τῶν πεπονθότων µο- 

ρίων, διὼ τοῦτο γοῦν καὶ σιγζν αὐτὸν πάλιν κελεύει. πρό- 

Ε[ευ]επία απαε {αποες εκα[ρεταπάο {π[ῇπι πιονεπέ κερ- 

χνώδη παποαραῖ; Ἠ]αεηιοάϊ ααίεπι Γαπῖ Ρίηρηία, αοπία 
αἴαπε αοτῖα. Ὑα[επί1[ηπιαε ππαίεγίαε ΙΠ{ΕΙΙΡΙΙ 4παε αεστα 

εοπεοφαιπίας, Ίπ εκεπιρ]ατίρας απ[επι ππαρῖς Ἰάοπεῖς νεγβῖ 

κερχνωδέων [εοαπᾶα [γ]]αρα [ογιρίιατ ρετ ν ἀμοῖο γοεαβα]ο 

α πι]ίο ααοᾷ Ίοπεδ κέγχρον αρρε]]απί. 1ά αεοῖἀί αῬῖ ἵπ 

{αμσίρας α[ρετα απαθάαπι πι] Πιοᾶο εχίραα Γεπαπίατ, 

Οποὰ απίσπα ἴπ [Ππρεχίοτίρας ἀῑκιί 4ο 16 απῖρης οἶγοα ρυ]-- 

ΙΠΟΠΘΙΑ {αβεγοαία [απί ἀἰαίαγηα, αἩάε α6ρτε αἆ πιαυτῖῖα- 

ἴεπι ρεγγεπίαπί εἴ Πρϊτίης τεάἁτίατ ομπι [οπο πεγχρώδεις 

αὔὐδαπε ν [οπβίίας, ἈὈιοιίαγ Δμίεπι α ΥεΙΡΟ κέγχρειν, φποᾶ 

{οπαπι ποίαϊ ααῖ νεὶ απσαβία Ἰοοί αῑο Ερίγίας τει 

νεἰ Παπιογῖς τοἠαπάαπίῖα αοο]άῖε, ρ]εταπιπε ἴασιει μἴγο- 

ᾳπε οοµειτγεηίε, Ύαεπι [ρϊτίαπη ΠΟΠΠΙΙΙ δασέα, 14 εΠ 

α[ρετιπι νοεαπῖ, δε πα ἆ4ε οαπ[α αμβίπενε Ποπιίπεπι 

νετ αὐ ε[ει]ειῖς τα[ αι πιονεηῖθας πιαπἰΓε[ίαπι εἴ, απαπι 

αΠεείαε Ραγίεδ ΟΠΠΠες απῖείεπι Ρο[μ]εηί; αἴηαε Ιᾷείγοο 



ΗΗΡΙ 4ΡΘΡΩΝ ΣΠΟΜΝΗΜΑ Τ. 75 
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δηλον δὲ καὶ περὶ τών ἄλλων ὅσα παρεῖναι φυλάττεσθαι κί- 

νησιν σφοὺραν ἐπιφέροντα τῷ πανιὶ σώµματυ' σὺν γὰρ τῷ 

ὕλῳ καὶ τὸ µύριον κινεῖταυ. 

ἔβ᾽. 
3 - ” ΄ 

Φλέβα τε κατ αἀγκῶνα τέµμνεσθαυ, σιγᾷν τὲ ὡς μάλιστα. 
3 ’ ἡ . Δ ῃ λ η μ Χ 

ἐπιδεεσθαι δὲ εἰς το χωρίον τὸ ᾳλασθὲν σπληνεσι μὴ πο- 

λυπτύχεσι, συχνοῖσι δὲ καὶ πολὺ πλατυτέροισι πάντα τοῦ 
ᾠλάσματος κηρωτῇ τὲ ὑποχρίειν ὀδονίοισί τε πλατέοι 

Ἆ ῃ ῃ | - ε , [ 
συν ταινέησι πλατείησι καὶ μαλθακῆσυο ἔπιδέειν, ἐρείδειν 

τὲ μετρίως, ὡστὲ μὴ κάρτα πεπιέχθαι φάναι τὸν ἐἔπιδε- 
Ἅ / » 

δεσµένον, μηδ᾽ αὖ χαλαρόν.  ἄρχεσθαι δὲ τὸν ἐπιδέοντα 

κατὰ τὸ Θλάσμα καὶ ἐρηρεῖσθαι ταύτή μάλιστα. 

ᾖήέμνηται δὴ τούτου προς τοὺς αξιοῦντας ἐπὶ τῇ πλη- 

Θωρικῇ καλουμένη συνδρομῆ µόνον φλεβοτομίαν ἡμᾶς παρα- 
/ / , 3 ο] / « ε] ’ 

λαμβάνειν. τούτων δὲ ἐστι καὶ Ἰηνόδοιος ὁ ἐμπειρικός. 

{Ποπ απι ταχ{ας Ἱαρεταί, Μαπϊ[ε[ίαπι 1ἴεα ε[ι οιῦ σαυεΓ] 

νο]αενῖί εα ϱὐαε νελεπιεηίεν ἀπιογεπί ιηϊνον[απα οοἵρις, 

απαπάοφιϊάεπι οη {οίο ραΓ8 εἰϊαπι ἀῑπιονείμν.. 

ΓΧΠ. 

4ἆ Ίαεο υεπατι ᾗεεαγε ἵπ εμδίέο εοπυεηῖε εἰ σµαπῃ ππαπίππο 

[ἰεπείμπα ᾖαθεγε, ἱπάμεεγεφιμε [μετ [εᾶεπι αἰείαι 

Ῥαππος Ἰοπι πιιἰτιρ[ίεεξο [εά εοτηρἰμγες εἰ ππμίίο ἰωῖοιες 

οµαπι [τε αιἰγιέι ἴοομς οεγαξὶ Ιπιωιοίοπε αἀλίδιία, {ἰι- 

εεἶσφμε ἰαξῖς αο [α[εῖῖς ἴέεπι ἰαεῖς εἰ πποἰίδις αἰ[ίσατε 

“πιοάίεεφμε αἆ[έγύιρεγε, τα μὲ φμὶ ἀε[ιραίιμς ε[ [ε ἀῑσαι 

Γεπεῖτε υὐπεμίμτη ποπ υαἰάε αα[γίοέωπα πιεφε Ίέεπι ἰα 

αμππς ἴπάε αµιεπι ογαἰγί ἄεδει ᾽μδὶ ἰοεις ε[ αἰἐγτέιες, 

ἴδίφιιε ππααίππε ἰπ[ιάεγο. 

Μεπιπϊ[ε Ἱιι]ας Ἰοεί ορογίεί αἆνεγ[ις εος αι οχί[ῖ- 

Ὠ]ᾶΠΏ{ί νεπαπι ἰαπϊαπιπιοάο [εοκπάαπα ε[ε, αΏί εα οοΠςιΙΓ- 

τηηί αωαε πα] (αάϊπεπι ἀεηιαποϊαπί,  Ἐ, 410ΓΙΙΠ ΠΠΠΙΕΤΟ 



57θ Τ44ΗΝΟ7: ΕΙΣ Το ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΙΣ 

Εά. ματι. ΧΠ. [306.] Εὰ, Βα[, Ύ. (605.) 
ἐδείχθη ὃ᾽ ἐν τῷ πρ φλεβοτομίας γράμματι κἂἀν τῷ περὶ 

πλήθους ὁ λόγο οὗτος ψευδή, ἐξ ἄλλων τε τινῶν ἐἔλεγ- 

χθεὶς κὠκ τοῦ διὰ τοιαύτας πληγὰς γιγνομένας ἕἔν τισι ᾱ 

θίοισι τοῦ σώματος ἐπὶ φλεβοτομία» ἥκειν ἡμᾶς, εἰ καὶ μὴ 

πληθωρικοὶ τίχοιεν οἳ πληγέντες ὄντες, ὅτι τὲ μὴ Φλεβο- 

τοµηθέντων αὐτῶν αἳ φλεγμοναὶ µέγισται γίγνονται καὶ δη- 

λονότυ ταύταις ἐπομέναις συμπτώματα ἀκολουθεῖ. 

Σ. 
Τὴν δὲ ἐπίδεσιν ποιέεσθαι ὡς ἀπὸ δύο ἀρχέων ἐπιδέειν τε, 

ἵνα μὴ περιῤῥεπὲς τὸ δέρµα τὸ περὶ τὼς πλευρέας ἔη, 
ἀλλ) ἰσόθῥοπον. ἐπιδέεν δὲ ἢ καθ ἑκάστην ἡμέρην ἢ 

παρ ἑτέρην. ἄμεινον δὲ καὶ τὴν κοιλίην µαλθάξαυ κού- 
φῳ τινὶ, ὥσον κενώσιος εἵνεκεν τοῦ σίτου, καὶ ἐπὶ μὲν 
δέκα ἡμέρας ἰσχναίνειν, ἔπειτα ἀναθρέψαι τὸ σῶμα καὶ 
ἁπαλῦναι, 

εΠ Μεποάοίας επιρῖτῖοι. ΟΠεπάίπιας απῖεπι 1Π ορέτο 4θ 

νεπαθ [εοίίοπο ϱἳ ἵπ 9ο φιοά ἆθ πια] αάϊπε [οπρβπιπφ 

Γα][απι ε[ο ε]ασπιοᾶϊ ορίπΙοπΏεπα, 4ὐαε Ῥταείες αἰία παπ]τα 

νε] εκ «ο τε]οϊίασ ααοά αβῖ αιβεάᾶπι Ῥατίες ε]ισπιοάί 

Ῥ]αρας αοοερετ]ηῖ, πιεᾷϊοὶ αἆ νεπαε [εοοίίοπεπι οοπ{αρίπηῖ, 

αμα Ππᾳααπ αι 1ο [απ πια] μάπα πο Γεπίαπίας, «ο 

αοά ηΙΠ ας [αηραῖς ἀείταμαίασ πιαχίπιαο ΙπῃαπιπιΒΙΙΟΠΕΒ 

οΙαπίασ: αποά 4ααπι εγεπῖέ, ία 1πΓεᾳαππίασς 4µ89 ΠΙΟΤΡΟ 

αοοἰἆετε [ο16Π!, 

ΙΙΧΙΠΙ. 

Πη]ιεϊεπάμηι νεγο υἰπομίωπι ππεάίμπι ε[ εἰ ἵπ μίγαπιφμε 

Ῥαγίεπι αξιγα]ιεπάμπα, πιο ομεῖίς εἶγοα οο[ίας ὑπ αἰεογμέταπα 

Ῥαγίεπι Ἰπο[ίπεξ, [εὰ [πε ἰἱπεπαιίοπε /ετνειµγ. 'εἰί-- 

βαπάμπι αμίεπα υεῖ [1ηριίις ἀἰεῦις φεῖ εετῖο φµοφιιε αῑς. 

δαείμς ἴεεπι ε[ αἶυμπα πποἰἰίγε ἰευὶ αἰίφιο πιεάἰεαπιεπίο 

φιοά ἀε]εοείοπεπι οἰεει αο ἄεεεπι ἀἰεῦις ἰπεάία μεὶ; ἀείπι 

οοΓρµς Τε[ιοεγε εἳ ἱπιρίεγε. 



6 ΠΕΡΙ 4ΡΘΡΩΙΝ ΤΠΟΠΜΝΗΠΜΑ4 1. ἳ ϱτἸ 

Εά. Οἶασε, ΧΠ. [206. 807. ] Εά. Β4Γ. Ῥε (605.) 
«Χαλαρὺν ἐπὶ τῶν πλευρών ἐστυ τοῖς πλείστοις τὸ δέρµα 

καὶ μάλιστ ἂν παχεῖς τύχωσιν ὄντες ἢ κατ αὐτὸν ὃν ἐπλή- 
γήσαν καιρόν' καὶ φησι τούτους οὖν [φημὶ ἐγω] δεῖσθαι µάλι- 
στα τῶν ἄλλων ἀπὸ δυοῖν ἀρχών ἐπιδεῖσθαι. περιτρέπεταυ 

γὰρ αὐτῶν τὸ δέρµα κατὰ τὴν ἐκ μιῶς ἀρχῆς ἐπίδεσιν, ἐκ 
περιουσίας δὲ καὶ τοὺς παχεῖς ἐπιδέων οὐδὲν βλάψεις καὶ 

μάλισθ’ ὅταν ᾖ Θλάσμα πλησίον τῆς µασχάλης, ἐν ταύτῃ 
γὰρ αεὶ χαλαρὀν ἐστυ, 

δα 

[597] Τῇ δὲ ἐπιδέσει ἐστ ἂν μὲν ἰσχναίνης ἐρηρεισμένῃ 
μᾶλλον χρέεσθαι, ὁκύταν δὲ ἐς τὸν ἁπαλυσμὸν ἄγῃς, ἔπι- 

χαλαρωτέρη" καὶ ἣν μὲν αἷμα ἀποπτύση κατ ἀρχὰς, τες- 

σαρακονθήµερον τὴν μελέτην καὶ τὴν ἐπίδεσιν ποιέεσθαυ 

χρή: ἢν δὲ μὴ πτύση τὸ αἷμα, ἀρκέει εἴκοσιν ἡμέρησιν 
ἡ µελέτη ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. τῇ ἰσχύῖ δὲ τοῦ τρώματος 
τοὺς χρόνους προστεκμαίρεσθαι χρή. 

- ο ΤΑ) ’ φ ὕ 3 ν ῃ , 

Ἴουτο κοινον απάντων καταγµατων ἐστὶ καὶ λέλεκταί 

µοι πρόὀσδεν ἠνίκα τὸ περὶ ἀγμῶν ἐξηγούμην καὶ ἄλλα πολλὰ 

"σαιῖς [αρετ]εοία οο[ῖς Ρ]εγῖεᾳιθ Ίαχα εῇ, Ρτας[ογείπα 

{ απο ἴεπιροτε Ἠοιπο Ρἱαραπα αοοερεΒῖῖ, ΡΙεΠπῖος ποῃ {ἱ16ε- 

ΐ. ὮἨ] εΓΡο αἲί πιαρί παπι αἱ] ορ ε[[ο {4[οἵ, ᾳπαρ 

πιεάῖαρ Ῥτίπιαπα Ἱη]οϊαπίασ Ἠαϊα ο] ρετνετῆίατ, { αἩ 

ππο οαρῖίε {α[οία ογάϊαίαν, Ότο Π, πὲ οαα{ῖος Π5, οτα[[ο8 

ᾳποφπε Πα α]ρερ, ΠΙμΙ] Ἰαεάες, Ρταεσῖριε πΏ] τερίο Ρχορθ 

4]απι αἰίταίασ: 1Ρὶ επῖπα ου[ῖ Γεπιρετ Ίαχα ε{ῖ, 

ΓΧΙΥ. 

-4ᾱ Ίαεο ἅμπι ο[Γει[μς ἰπεάία ΠἱεμΥ, ατοιῖμς αἰίσαπᾶις 

ε[ξ, ιδὶ ρἰεπιόγε υἱοίμ, ἰαμμ. Ομοῖ[ αὖ ἱπίίο [απ- 

διπεπι επ ρμαῖ, αμαάγαδίπία ἀἶεῦις λαδεπᾶα εµγαν αἰ]ί- 

δαπάμπαφμε εξ; [ [απρηίπεπι πο εω/ριαε, ετε υἱβίπεί 

αὐμπᾶς [ιωιε. (οπ]ίοεγε αµίεπα ἔεπρις εἰ: υἱ οα[ις οΡοΤΕΕΕ. 
[ὰ 

Οοπππιαπθ Ἠοο ε[ὶ οπιπῖρας Γγαοίατῖς, αποᾶ ππα ουσια 

πλμ]ι15 αμ] ᾳαθ Ἠ]ο αὐ 1ρίο ἱπαάππίαχ απὶο εἰἶαπι 6ΧΡο- 
σΑ1ΕΝΤ5 ΤοΟΜε ἉγΙΙ1ε 0ο 



5τ8 Ι44ΗΝΟΙ ΕΙΣ το ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ 

Εά. Οµατ. ΧΗ. [507.1. Εά. Ρα[. Υ. (655.) 
τῶν νῦν λεγομένων ὑπ αὐτοῦ. ἠἐκείνων οὖν ἡμᾶς χρὴ με- 

μνῆσθαυ μᾶλλον, οὐκ ἐμὲ λέγειν ἀξιοῦν πολλάκις ταῦτα. 

. 

δε. 

Ὅσοι ὃδ᾽ ἂν ἀμελήσωσι τῶν τοιουτέων ἀμφιθλασμάτων, ἣν 
καὶ ἄλλο μηδὲν αὐτοῖσι φλαῦρον μέζον γένηται, ὅμως τό 
7ε χωρίον ἀμφιθλασθὲν μυξωδεστέρην τὴν σάρκα ἴσχεύ 

{ πρόσθεν εἶχεν, ὅκου δέ τι τοιοῦτον ἐγκαταλείπεται καὶ 
μὴ εὖ ἐξιποῦται τῇ γε ἀλθέξει. φαυλότερον μὲν, ἢν παρ 
αὐτὰ τὸ ὁστέον ἐγκαταλειφθῇ τὸ μυξώδες' οὔτε γὰρ ἔτυ 
ἡ σὰρξ ὁμοίως ἅπτεται τοῦ ὀστέου, τό τε ὀστὲον 9νο- 
σηρότερον γίνεται, σφακελισµοἑ τε χρόνιοι ὀστέου πολ- 
λοῖσιν δη ἀπὸ τοιουτέων προφασίων ἐγένοντο, 

ήυξῶδες ὑγρὸν εἴωθεν ὀνομάδειν τὸ 2λίσχρον τε καὶ 
λευκόν. πενα δὲ τοῦτο παρὰ τοῖς ἀναίμοις μέρεσιν 

ὁὀστοῖς καὶ χόνδροις, ὅταν ἀδυνατήση καλῶς κατεργάσασθαυ 

(ἳ, Ύπππι Ἰβνμπα ἆᾳ {αοαχίς εχρ]απαγειι. Έα Ισίτας 

πιασὶς [απί νοῬῖ ἀπ ππεπιοχίᾶπι τενοοᾶηάα 4 πδτω [αερίας 
α πιε τερείεπάα, 

Γ.ΧΥ. 

Ομἴεμπφμε αμίεπι γεπι ρατυὶ [εοεγῖπε οὗ Ἰι]ισπιοςί ἱοειτη, 

[ιό φμο αἰἰεγιωιέηγ φιιας οἴγεα οο[ίας [πε φιιαππυῖς ἴπι 

αἰιμά πιαῖμπι αειεγίμς ποπ ἱποίάαπε, «αΥΙΕΠΙ ἔαππει Τπα-- 

δίς ππµεο[απι αδεπὲ ἴπι ἶοεο αἰἰγίίο, ϱ απ ρτιις. «4 

μδὶ ταἰίς γεἰπιφμϊειχ, πεο ΕιΥαΙΙΟΠε αἆ ὀοπιπα Ἰαδίέπι 

ΤεΓΕεμῖεμή, ες ρε]οτ ε[ῖ, [ ππµεο[α εἶγοα οἱ ἱρ[ωπη τε- 

[ἴπιφιιαίμτ, ΦΜΗΠά «ΑΥΟ ιο απηρἰίμς [ππί[ιεεγ οἱ αιείπηραε 
ετ ἰἱρ[ιπα οἱ ππογδὶε ορρογειηῖμς γεάᾶαιων. Οὐ ε]ασπιοαἱ 
αμίεπι οαµ[]ας ο[]α ταμ]εῖς υἰείαπίμγ, φιοᾷ ππαίωηι αἷι- 
εις εαωἰγάΠτειγ. 

Μποο[απα ἨΠΠΙΟΤΕΠΙ αρρε]]ατε εοη[αενῖί ϱ]αίίπο[απι εί 
Άλραπα ααἱ οοΙΗρίίαν ἵπ ρατίίρας εχ/[αηραῖρας, τί ἵπ οὔε 
εἱ οατμ]ασίηε, πΡὶ ἐρίοχαπα πβῖαχα Υεοίε 6Οποο(πετο αἰὶ-- 



ΠΕΡΙ 4ΡΘΡΩΝ ΣΠΟΜΝΗΜάΣΓ, . 5τθ 
Εὰ. οματι. ΧΗ. [2097. 1 Εὰ. Βα[. Ῥ. (605. 606.) 
τὴν τροφὴν ἐν αὐτοῖς ἡ φύσιο. ἀπολείπει γὰρ οἷον ἡμίπε- 

πτόὀν τι, καθαπερ ἐν ὀφθαλμοῖς ὑμένες ἀπολείπουσιν, ὅταν 
αθῥωστῶσι τὴν ὀνομαξομένην λήμην. ασθενεστέρα δὲ ἡ δύ- 

ναµις ἤτου δι οἰκείαν γἰγνέται δυσκρασίαν ἢ διὰ τὸ πλῆ- 
Όος τῆς ἐπιῤῥυείσης ὑγρότητος, ὡς ἐν τοῖς παρὰ φύσιν 

ὕγκοις συμβαίνει. τὰ ὃ᾽ ἄλλα τῆς ῥήσεως δῆλα. 

ἔστ'. 

᾿Ατὰρ καὶ ἦν μὴ παρὰ τὸ ὁὀστέον, αλλ αὐτὴ ἡᾗ σὰρξ μυξώ- 

δης ἔηῃ᾽ ὅμως }γοῦν ὑποστροφαὶ γίνονται καὶ ὀδύναι ἄλ- 
λοτε καὶ ἄλλοτε. ἤν τις τῷ σώματι τύχη πονήσας, διὰ 

τοῦτο τῇ ἐπιδέσει δέεσθαι χρὴ, ἅμα μὲν ἀγαθῇ, ἅμα δὲ 
πολὺ προσηκούση, ἕως ἂν ξηρανθῆ μὲν καὶ (036) ἆνα- 

ποθῇ τουτὶ τὸ ἐκχύμωμα τὸ ἐν τῇ Θλάσει γἐνόμενον, αὐ- 

ξηθῇ δὲ σαρκὶ ὑγιεῖ τὸ χωρίον, αὔξηται δὲ τοῦ ὀστέου 
1) σἀρξ. ΜΑΝ ΔΜΕ 

{υξώδης ἡ σὰρξ οὐ κατὰ τὸν ἑαυτῆς γίγνεταυ λόγον 
καὶ ὅσα τῶν μορίων ἐστὶν ἔναιμα. τὸ γὰρ ἴδιον περίετωµα 

ΠΙΘΠΙΙΠΗ ΏΟΠ ῬΡοῇ, Ἠε]παΙ επῖπι φπα[Π ααοάάαια Γεπι-- 

οοοίωπη, ἀεπιαάπιού πι τε]παααπί ΙΠΠΥΠΙΔε ΟΟΜΙΟΓΙΙΠΙ ΠΊθΠ]-- 

Όχαπαε Ρα] ίαπα ΟΓΦΠΠΙΟΓΕΙΑΙ 4ος λήμη Όταεοο ΠοπιΙμαϊαγ, 

Ὑϊ6 απίεπι Ιπιρεοϊμ]οτ τεδς]ίαν νεὶ οὗ [παπι {επιρεγα[ῖο- 

ΏΘΠΙ Ιπππιοάεταίαια νε] οὗ πια] μάἴπεπα οοπομγγοηΙῖς Ἠιι- 

πηΟΥΙ5, αοά εἰἶαπ εγεπῖί 1η (μπιογίβας Ῥγαείευ παϊµχᾶπΠι. 

Οείεγα οπιπῖα οταιϊοπῖς Ἠα]ας οἰατα [αηἱ, 

 ἐτε 

Οιμοά[ πο φµαε ]μπία οὐ [μπε, [εἆ ἐρ[α εαγο πιµεο[α ᾖαι, 

πἰμιιοππίγιμς [μδιπᾶο ππογὀμς εἰ ἀοίογ τευετῖε, {[ αμῖς 

«ογροτε ἰαδοταυετίὲ; οφιοεῖτοα ἄατε υὐὑιομ]ι επρεᾶιι εἰ 

ὀουπμήι εε ναϊᾶε αεεοπιπιοᾶαίµπι, ἆοπες [οςειμγ αι [ομεία-- 

ἴμγφμε [απρμῖς ἵπ αἲἰγίιο ἰοεο [μ[]α[μς εἰ «αγο ἵπεερτα 

τοί αµρεαιμγ. «άμρεῖιμγ αμίεπι ο[[ς «ατο. 

ζαγο εἰ αιαε]ῖρεί ραις [απριΙπεπα Ἠδβεης Ἠοπ ρετ {α 

πιυεοία Π{ς 1ὰ εμῖπι φιιοᾷ ρτορτῖε 1π 1ρῇ5 [αρεταί ἴα]ο εῇ, 

Οο 2 



58 Γ44ΗΝΟΤ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 
εά. 0μαχί. ΧΠ. [297. 808. ] ΓΕ. Ραῇ, γ. (6056.) 

ἑαυτῶν τοιοῦτόν ἐστιν, οἷον ἕν τε ταῖς ῥευματικαῖς διαθέσεσι 
φαίνεται καὶ τοῖς ἡπατικοῖς διαχωρήµασι. διὸ καὶ συνεχώς 

μὲν τοῖς ὁστοῖς [398] καὶ τοῖς χόνδροις καὶ ὑμέσι πάσχονυσο 
τὸ μυξώδες ὑγρὸν ἀθροίξεται, σπανίζεται δὲ ἐν ταῖς σαρξίν' 
ἢ γὰρ πρὸς τὰ τοιαῦτα μόρια κοινωνίᾳ ἢ διὼ τὸν ἐπιρ- 
ῥέοντα χυμὸν ἱκανώς, ὅταν φλεγματῶδες ἢ μυξώδες ἐν αιτῇ 
ὑγρὸν συνίσταται. πρόδηλον ὃ᾽ ὅτι δυσκενὐτατός ἐστιν ὁ 
τοιοῦτος χυμὸς, οὔτε τῶν αἰονήσεων οὔτε τῶν καταπλα- 
σµάτων οὔτε τῶν φαρμάκων ἐπισπᾶσθαί τὲ καὶ διαφορεῖν 

αὐτὸν δυναµένων. οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ ἄλλων πρὶν ακριβώς λε- 

πτῦναί τὲ καὶ εἰς ἀτμὸν διαλῦσαυ δύναται κενοῦν. ἐπεὶ 

τοίνυν ὃ γλίσχρος χυμὸς εἰς ἀτμοὺς διαλύεται, διὰ τοῦτό 
ἐστι δυσκίνητος. ὅπου ὁ᾽ ἂν ἐγκαταληφθῇ τι τοιοῦτον τὸ 

περισσὀν, ἐνοχλεῖται µέρος ἐπὶ βραχείαις προφάσεσι διὰ τὴν 
ἀσθένειων ἑτοίμως δεχύόµενον, ὅ τι ἂν ἐν τῷ ἄλλῳ σώματυ 
περιττὸν ἤτουι καιὰ τὸ ποιὸν ἢ κατὰ τὸ ποσὸν αθροισθῇ. 

απα]ο ἵπ Ππχα αίᾳπε 1π ἀε]εοίϊοπῖρης οῦ ]εοϊποτίς 1ΠΡ6- 

οἴ]ίαίεπι οοπ/{ρίοίΙίαν, Οποεῖτοα πῬί οἶῖα, σαγί]]ασο, Ἠπεπι-- 

Ῥχαπας ]αεάσπίας, πιαου[αςδ ΠΙΠΙΟΥ [αερο οοπἰτα]ίαχ; οπγπθ 

αΠεοία ΤαΥο, Ἰάᾳπα γε] Ρρτορίεγ οοπ{οτίῖμπι αποά Ἠαεο Ἰα- 

Ῥεί οµπα ε)αςπιοάί Ῥαγηῦας νε] Ρτορίεςε ἨΠπιογεπι οορίο[α 

ἀεβιεπίεπι, 1ΏΙ πΊπσο[ας [ασσοα5 απί Ῥρ]υία 1π εα οοπίγᾶ-- 

ἨίΗχ.  ΟΌοπβαίϊ αιίεπι ε]αδπιοάϊ [μοοιΙΠ1 ΠΙαΧΙΠΙΟ περο[ῖο 

εκοοτηῖ, εο αποά πεο ρετ[ιΠοπε, εαἰαρ]α[πιαίε απί πιεί- 

οδαιεη[ῖς ονοσατὶ ἀῑσετίαιε Ρο[Πΐ, πεηιε π]]ο α]ο ργαείῖ- 
ἀἱο εἀιοῖ, πΙ[Π εκ ἰοίο απίθα ἰεπαείις αἴηαο 1π ΝΔΡΟΓΕΒ 

τε[ο]ναίαγ. Ἐπρο αιῖα {ασοσμς6 ϱ]αίΙπο[αδ 1Π ΥαΡοΟΥΕΒ [ο]- 

νεπάμς ε{[ι, Ιάοιγοο αθρτε ἨΠογείΗχ, ὉὈΡΙί νετο ἴαιε αἰφυιά 

{αρεγαπς τε]παιίας, 1ενΙ 4ε οαι[α ραις α[βριίας, «μπι 

οὗ Ἱπ[νπίαίεπι αυϊάᾳαιά Ἰπ τε]ᾳπο ΟΟΤΡΟΤΓΟ ο αα]ίαίο γε] 

πηιοᾶο {αρεγαμδ ου]εοίαπι {αεχῖῖ Ρτοπιρίε τεοΙρίαΐ, 



ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΠΟΜΝΗΜΑ 1. σαι 
Εά. Οπατι, ΧΠ. [208.] Εὰ. Βα[,. Ύ. (656.) 

ὰ, 
Οἷσι ὃ᾽ ἂν ἀμεληθεῖσι χρονιωθῇ καὶ ὀδυνώδες τὸ χωρίον 

γένηται καὶ ἡ σὰρξ ὑπόμυξος ἐπ, τούτοισι καῦσις ἴησις 

ἀρίστη. καὶ ἢν μὲν αὐτὴ ἡ σὰρξ μυξώδης ἔπ, ἄχρι τοῦ 

ὀστέου καΐειν χρὴ, μὴ μὴν διαθεριανθῆναι τὸ ὀστέον, 
ᾖν δὲ μεσηγὺ τῶν πλευρέων ἔη, ἐπιπολῆς μὲν οὐδ᾽ οὕτως 

χρὴ καίειν, φυλάσσεσθαι µέντου μὴ διακαύσης πέρην. ἢν 
δὲ πρὸς τῷ ὁστέῳ δοκέη εἶναι τὸ θλάσμα καὶ ἔτι νεαρὸν 
ἔῃ καὶ µήπω σφακελίση τὸ ὁσιέον, ν μὲν κατ ὀλίγον 

ἔη, οὕτω καίειν χρὴ ὥσπερ εἴρηται" ἣν μέντοι παραµή- 
κης ἔη ὁ μετεωρισμὸς ὃὁ κατὰ τὸ ὁστέον, πλείονας ἐσχά- 
ϱας ἐμβάλλειν χρή. περὶ δὲ σφακελισμοῦ πλευρῆς ἅμα 

τῇ ἐμμότων ἐητρείῃ εἰρήσεταν. 

Τὸν γλίσχρον χυμὸν, ὅταν ἀδυνατήσωμεν ἐκδαπανῆσαυ 

Φαρµάκοις, ὑπόλοιπος ἴασίς ἐστιν ἡᾖ διὰ τῶν παύσεων: ὅπως 

ὁ) αὐτὴν χρὴ ποιεῖσθαι σαφώς ἐδίδαξεν. 

ΙΧΥΠ. 

Ομῖδις αμίεπα πιεβἰεομς ππογδις ὑπινειεγαρεγὶι εἰ ἴοοιπαπ ἆο-- 

ἴογ επεγοεαῖ, εατοφµε Ἱπµεο[α [ερ Πες [εγγαππεπίμπη οαπι-- 

ὧεις πιεαϊείπα ορείπια ε[ἰ; φιοᾶ[ εατο ἵρ[α ππµεο[α [τ, 

αἄμτετε οοπυεπῖι µ[φμε αἆ οἱ εα οἶ[ετυαείοπε πε Ίος 

ἔρ[μπι εαἰε[ιαῖ; αδὶ ἰπίεγ εο[ίας Ίαεο [μετίε, πεφιε [το 

ἵπ [μππιο εοπυεπὶὲ αἆμγεγε. (Οαφεπάμτῃ ἔαπιει ε[ πε 

οαπάεπς ΓεγΓαπποπειτα Ρεπείτεε ν[οιε αἆ γαγίεπι ἰπιετίο-- 

τει. δί [εάες Πμπία ος αειγίία ε[]ε υἰάεαιμτν [εά τε- 

οεπΣ εα[ις [τε πεφµε ος αἆλιο νἰίαξωπι [μετίε, ᾖ[ επἰ- 

δυµπι υιῖκπα [ε, ία 1Γεγε εοπφεπῖι [εις ἀἰσεμτι ε[ὲ, [ῖπ 

οὐίοπριπα [ε, οαμοά ἰπ ο[]ε αἰτοίειτ, ρἰμτίδως ἴπ ἰοεῖ 

αἆμτετε επρεάτι. ᾖ1)δε οο[ς αμίεπι φας ἀἰοεπιις, [ῖ- 

ππμἰαίφμε ἄε τὶς ιγαεαδίπιμ5 αἆ ΦΜΟΓΗΙΑ ομγαίοπεπα {ῖ- 

παππεπεῖς ε[} οριι. ! 

Μπους ρ]αάμο[ας απ ἀἰΠρανϊ ρες πιεάἹοβπιεπἰᾶ ΠΟΠ 

Ροίε[!, τε]ῖᾳμα οὐτα!ῖο α[ι αἀατετε, 9παε «πο Ραοίο α- 

πιονεηόα Πἰ αρετίε ἀθεο]αγαν]ῖ. 
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Εὰά. Οαγῖ. ΧΙι [5ρφ8. 999.] Εὰ. Βα[, . (0060.) 
δή. 

"Τν δὲ μηροῦ ἄρθρον ἐξ ἰσχίου ἐκπέσην ἐκπίπτει δὲ κατα 
τέσσαρας τρόπους, ἐς μὲν τὸ εἴσω πλεισιάκις, ἐς δὲ τὸ 

ἔξω τῶν ἄλλων πλειστάκις, ἐς δὲ τὸ ὄπισθεν καὶ ἔμπρο- 

σθεν ἐκπίπτευ μὲν, ὀλιγάκις δέ. 

Ὁ τεθεαµένος ἰσχίου κοτύλην οὐ δεῖται τὴν αἰτίαν 

ἀποῦσαι παρ ἐμοῦ, δις ἣν μὲν ἔσω ἐκπίπτει πλειστάκις ὁ 
ν . ως» 4 ” »/. 4 ᾿ ω Π Π » 

μηρὸς, ἐφεξῆς δὲ τῶν ἔξω. τὸ γαρ τῆς κοτυλης βαῦθος οικ 
Ὠ 3) πι) . ε κ ο  Ἱς ο 

ἐστιν ἴσον ἅπασυ τοῖς µέρεσιν. ἔνθα ᾖ ὁ ὑμὴν ταπεινότε- 
ϱοᾳ, ἐνταῦθα ῥᾷον ἐξίστατο τὸ ἄρθρον. 

φθ'. 

ο μ νι) ς  ὼ ” ευ 3 », , 4 
[999] Οἷἶσι μὲν οὖν ἂν ἐκβῃ εἰς τὸ εἴσω, μακρότερον τὸ 

[ή 3 4 οϱ 

σκέλος φαίνεται παραβολλόμενον πρὸς τὸ ἕτερον διὰ δισ- 

σας προφάσιας εἰκύτως. ἐπὶ μὲν γὰρ τὸ απὸ τοῦ ἐσχίου 
πεφυκὸς ὁστέον τὸ ἄνω φερόμενον πρὸς τὸν κτένα ἐπὶ - 

τούτου ἡ ἐπίβασις τῆς κεφαλῆς τοῦ μηροῦ γίνεταυ καὶ ὃ 

ΙΧΥΠΠ. 

Ομοᾶ[ι Γεπιοτὶς αγιἰομίμς ο οοπα ργογμπιραῖ, ργογωπηρῖϊ αι- 
ἔεπι ἰπ ϱμαἰμογ ῥαγίες, [αερί[[πιο ἵπ ΙπΙεγίογεπι, ἀείπαᾶςε 

ἵπι ΕΛΕΕΥΙΟΥΕΠΙς Ἅᾖπι ΡΥΙΟΥεΤι εἰ ρο/[ετίογεπι αεοἰᾶϊε οιμῖ-- 

ἀεπι, [εᾷ Υατο. 

Οἱ] οοχαε οανΙπη 1Π[ρεχεΓῖ, πο ε[ί αποά ἀε[μάετοὶ 

οαπ{απι α πηθ ἆοοεσῖ, απαπιοβγεπα π ἹΠπίθγίογεπ Ῥατίεπι 

[αερί[]πιο πιονεαίασ, ἀεϊπάς 1π οχἰοτίοτοπα, αι 1Π1ΗΠΙ 

οανὶ που Πί οπιπίρας ραγίῖρις αεφυα]ε, εἰ ατίου]αςδ, απα 

Ραγίε οτα Ππη]ίος εἰ, Γαοι]ῖας εἰαραίαν. 

ΓΙΧΙΧ. 
Ὀδί ετρο ἵπ ἰπεετίογεπι ραγίεπι φεπῖε, οτι ἰοπρίμς εδ [ 

οµήι αἰίιεγο εοπΓεταιμγ, ἰάφμε Ίιχε ἀμρίίοί ἄε οαι[α. Ο[ῇ 

επἰπι φιοᾷ α οοχα [μτ[ωπα ρτοοεᾶιε αἆ ρεοιίπεηι, Γεπαο- 

πὶς εαρµὲ Ιπλαετει οεγυίπφµε αγιϊεμἰἑ «πνο [α[ύπεεμη; 



ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ ΣΠΟΜΝΗΜΑ Τ. 5ϱ3 
ξά. οµασῖ. χΧΠ. [09.1] Εὰ, Βα[, Ῥ. (606.) 

αὐχὴν του ἄρθρου ἐπὶ τῆς κοτύλης ὀχέεταε, ἐξωθέν ὰ 

αὖ ὁ γλουτὸς κοιλος Φαίνεται, ἅτε είσω ῥευσάσης τῆς 

κεφαλῆς τοῦ μηροῦ. : 

Σχεδὸν ἅπαντα σαφώς αὐτὸς οὕτως ἔγραψε τὰ κατὰ 
λόγον αἀρχὴν αὐτὴν παραθέµενος, ὡς µηδένα δύνασθαι σα- 
φέστερον εἰπεῖν ἀλλὰ καὶ τὼς αἰτίας ὧν λέγει προστίθη- 

σιν αὐτὸς. ὧσθ ὕπερ ἤδη πολλάκις εἶπον, ἐρῶ καὶ νῦν εἴ 

τις προσέχοε τοῖς λεγοµένοις ἀκολουθήσειεν αὐτοῖς, εὲ καὶ 

μὴ ἅπαξ ἀναγνοὺς, ἀλλὰ καὶ δεύτερον καὶ τρίτον πάντως. 

ιά 

ο’. 
” .. ” 

Τό τε αὖ κατὼ τὸ γόνυ τοῦ μηροῦ ἄκρον ἀναγκάρεται ἔξω 
« , 5 ν 

ῥέπειν καὶ ἡ κνήμη καὶ ὁ ποὺς ὡσαύτως. ἅτε οὖν ἔξω 

ῥέποντος τοῦ ποδὸς οἱ ἐητροὶ δι ἀπειρίην τὸν ὑγιέα πὐδα 

πρὸς τοῦτον προσίσχουσι», ἀλλ οὐ τοῦτον πρὸς τὸν ὑγιέα, 

διὼ τοῦτο πολὺ μιακρύτέρον φαίνεται τὸ σιναρὸν τοῦ ὑγιέος. µ 

τωτ[ες αὖ ετιεγὶοτὶ Ῥατίε εἰμπὶς εαν αρρατεῖ, πωἐροῖε 

Φιαεπη Γεπποτίς εαρμὲ ἴπ πΕεΓΙΟΤΕΙΠ ματίετι ετειάεγτὲ. 

Οναοπθπι Ἠαπο ππϊνθγίαπα Ιπὶῖο ογ[αβ 1ρ[ε αία εγ]- 

ἀεπίοι αά[οπῖρβί, ταἲ πεπιο οφ Ροβιε ενἰάεπίας, [εἆ οἱ 

οτι 4παο ἰχαςῖξ οαπ[ὰς θἴῖαπι αἀ]εοῖ. Ό πατε αποά [α6- 

Ρῖις ἀἴοετε οοη[αενΊπιας Ώππο εἴῖαπι αἴἴεγεπωις. δί φπῖδ 

«οοπ/άετεῖ 4πας ῬτοροπαπίΗς, οα { ποῦ αὈὶ Ρείπιο, {α]ΐεπι 

αδί Γοομπάο γε] οετίε Τογίῖο Ι1εσετῖῖ ρετεῖρῖεῖ. 

ΤΧΧ. 

Ἐκιγεπιωπι τωτΓως Πεμ Ἱμπία βεπι [ρεειατε οοβίεµΥ ἴπ 

Ῥατίεπι επιεγίογεπα, [πείτε εγµς εἲ με. ΈἘΤξο ΦΗµΠ 

Ῥες ἵπ ἰπεεγίογεπι ρατίεπα «ΟΠΕ ΕΥΕΙΙΙΥ, ἐπιρετίεμς ππεαϊοις 

«μπα Ίος αἰίεγμπι οοπΓετὲ, πο Πο ομπι [απο, αἴφιε 

ἰάείγεο εγι5 ἰαε[ιαπ ππµίιο ἰοηδίις μἰάσιωη, σιίαπι ἱπίεΡΤΗΠΗ. 



οβή Γ44ΗΝΟΊ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ 
Εὰ. Οµατῖ, ΧΠ. [09.1] Εά. Ῥα{, Ὑ. (696.) 

Λα) τοῦθ' ὅτι κοινόν ἐστι ἁπάντων τῶν μεθισταμένων 
ὁστῶν ἐπιδέδεικται πρόσθεν, εἰς τὸν ἀντικείμενον τόπον τῷ 

µεταστάντι πέρατι ῥέποντος ἀεὶ Θατέρου. καὶ νῦν οὖν µε- 

ταστάσης τῆς κεφαλῆς τοῦ μηροῦ τὸ κατὰ γόνυ πέρας εἰκό- 
τως εἰς τὴν ἐκτὸς χώραν ῥέπευ, 

οα. 
ΤΙολλαχῇ δὲ καὶ ἄλλη τὰ τοιαῦτα παρασύνεσιν ἔχειν 

ο Π 3 ε ” 3 9 

Οτι παρασύνεσιν οὐχ ἁπλώῶς τὴν ἀπάτην, ἀλλὰ τὴν 

παρακειµένην τῷ αἀληθεῖ καὶ διὰ τοῦτο πιθανὴν ὀνομάζειν 
η , , / 3” ρε » 3 ’ 

είωθε, Λλέλεκταί µοι πρὀσθεν. εστι ὃ 1 νῦν ἁπατη λεγο- 
, 3 ον 3 ή / ἀ Δ ” ς . 

µενήι καθ Ἡν ἓν τῷ παραβαλλειν το πεπονθος τῷ ὑγιεῖ 

περὶ τὸ κατὰ φύσιν ἁμαρτάνουσι σχῆμα. δέον γὰρ ἄπο- 
τείνοντα κατ εὐθὺ τοῦ ὑγιοῦς σκέλους αὐτῷ παραβάλλειν 
τὸ πεπονθὸς, ἐναντίως πράττουσι τῷ πεπονθότι προσάγον- 
τες τὸ ὑγιέο. 

ἨΠοο αἴϊαπι οοπΙπΙαΠΊἴ6Γ Ρ6ΓΙΙΠΕΥΕ αἆ οπηπῖα ο[ἵα Ἱα- 

χηΐα απίοα ϱ«ποᾳπε ἀεπιοπ[γανίπας, αυυπι αἰίετα εχίχε- 

πηϊίης [Γρεοίεί {επρες 1π οοπἰτατίαπι Ῥατίεπι αἴηπε εα 

ᾳμαε Ρτο]αρία εΠ. Ίναπο ἀρ]ίαχ Γεπιοτῖς οαρῖίε Ίπ Ἱπίοετϊο- 

χεπι ρατίεπι Ῥγο]αρίο α]ίετα οχίγεπηίαδ ᾳπαε αἆ σεπα εῇ 

ΠΗΘΓΙίΟ 1π ΕΧ{ΕΓΙΟΓΕΙΙ ΟΟΠΥΟΓΙΙΗΥ, 

ΓΕΧΧΙ. 

Π4μ]ιίσοιε αἰιῖς πποᾶις εΥΤΟΙΥ ἰπ ᾖῖς αοεἰᾶιε. 

ἘΣΤοΥΘΙΙ παρασύνεσιν ἀῑκῖί. Όπο γοεκδα]ο οοπ/[αεί]ε 

ΗΙρροοταίεπι αρροΙΙ8Γ6 ἨΟΠ απεπι]Ιρεί εὔγογεα, [εά ειπα 

νετο αυ Ῥτοχίπιης εΠ εἰ εὰ ἆε οαμία Ρτοβαρ]16, {αρτα 

4ποφιο Ππάσανίπιας.' Έπταπί 6ΥΡΟ πιπο, Φᾶίοηας 1 οοΠ-- 

Γεγεπάο αΠεοίαπι Ρρατίεπα οτι ἸΠπίεστα ἵπ παίυταΙ Ἰαδίία 

ἀεοιριαπίατ.  Ώεριαεταπί επῖπι Ἱπίερταπι οτυπῖ τεοίο Παία 

εχἰεηίο αποά γΠϊαίαπα εβ οοπιρασατε, {Γεὰ οοπίταγΙαπα {Δ-- 

οἶσαίς πίερταπι επῖπαι αε[Ππιαπί αἲ εχεπαρ]απη ν1]ατί. 



ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ ΣΠΟΜΝΙΙΜΙ Τ. σας, 
Ε, Οἶαπ, ΧΠ. [400. 1 Εα. Βα[, Ύ. (027.) 

οβ’. 
[400] (627) Οὐδὲ μὴν οὐδὲ ξυγκάμπτειν δύναται κατὰ 

τὸν ῥουβῶνα ὁμοίως τῷ «ὑγιε. ατὰρ καὶ ψαυοµένη ἡᾗ 
κεφαλὴ τοῦ μηροῦ κατὰ τὸν περίναιον ὑπερογκέουσα εἰ- 
δηλός ἐστι. τὰ μὲν οὖν σηµήία ταῦτα ἐστιν, οἷσιν ἂν 
εἴσω ἐκπεπτώκη ὁ μηρός. 

Συγκάµπτουσι μὲν γὰρ, ἀλλὰ μετ ὀδύνης τὲ καὶ οὐ τὲ- 
Ἱ. λέωο. αἴτιοι δὲ οἳ ἀντιτεταμένοι τοῖς κάµπτουσι τὸν μηρὸν 

μύες οἱ ὄπισθεν οὐκ ἀκολουθοῦντες αλύπως ἄχρι τελέας 

κάµψεως, ἐπειδὴ πλείονος τοῦ κατὰ φύσιν ἕκαστου ὑπομέ- 

νουσυ κατὰ τὰς ἐσχάτας καμπὰς, ὅταν οὕτως ὃ μηρὸς ἔξαρ- 
Φρήση. 

ο}. 
Οἷσο μὲν ἂν οὖν ἐκπεσὼν μὲ ἐμπέση, ἀλλὼ καταπορηθῇ 

καὶ ἀμεληθῇ ἤ τε ὁδοιπορίῇ περιφοράδην τοῦ σκέλεος, 

ὥσπερ τοῖς βουσὶ γίνεται καὶ ὄχλησις πλείστη αὐτοῖσιν 
ἐπὶ τοῦ ὑγιέος σκέλεός ἐστυ. 

1 ὁ οἶ ΡΜ. 

Οµί πεο αἆ ἵπβμει [εείετε ογµς ῥρο[]μπε, [πη]ίεεγ αἴφιε 

αὖ ἰπιεργα ματίε. -4άάε οφμοᾶ [ετποτίς οαρµὲ, [ εοπ- 

εἴπραιιγ, Ἰπίε απιπῃ εἲ παιμγα[ε Ῥτοππίπεπς Γεπείεμγ. 

Ἐν Πὶς Ἰίαφμε Ὀπαάιοις «ορίιμγ ἵπ ΙΠίεγίογεπι ρατίετι 

[επιμ φεπἰ[]ε. | 

ΕΙεοίαππί αιἶάεπι, [εά ουπι ἀο]ογε 4ο ππῖπας Ρετ[εοίο, 

ου]1 τεῖ οαιία [απί Ροβεγίογί Ῥαγίῖς πια[οι] 11 α αἱ 

{επιατ ΙπΠεοίιιπί ορρο[Π1, αιιοᾷ ἆοπεο εκ Τοίΐο {επ ΟΙΓ-- 

νείαχ πε ἆο]οτε ποπ Γεᾳπαίατ, αποηπ]απι πῬῖ Πο {επιαγ 

εχοἰἀετῖί 1Π ΠΙαχΙπιο Πεσι πια]οσεπι ἀῑ[ιεπίοπεπι {ετιηῖ, 

αμα Γεουπάμαι παίαγαπη οοπνεπ]αξ, 

ΗΧΧΠΙ. 

Οωΐδιις εΥβο ατεῖομίιις ργοἰαρ[μς μετ πεφµε τερο[έως [, 

/εἆ τεροπὶ ποπ γροϊμετίε περἰεοιίμοφιμε [ερ ἆἅμπαπ ἴπργε- 

ἀἰμπέμτ, οΥµ5 εἰγειππαβωπί μεγίπᾶε αο δονες ρἰμγίπιμππφιε 

ἰπίερτο μεᾶε πϊειπίμγ. 
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/Ηακροτέρου τοῦ πεπονθόὀτος σκέλους κατὰ τὴν ἐξάρ- 

Όρησιν γενοµένου ὁδοιπορίαν, ἀναγκαῖόν ἐστι τοὺς οὕτω πα- 
θόντας ὁμοίως τοῖς βουσὲ ποιεῖσθαι, διότι κακεῖνοι χαλαρὸν 
ἔχουσι τὸ κατ ἰσχίον ἄρθρον, ὡς αὐτὸς εἶπεν ἐν ἀρχῇ τοῦδε 
τοῦ βιβλίου, τάχα ὃ᾽ οὐ µόνον ἐχρῆν τὸ χαλαρὸν τῆς διαρ- 
Θρώσεως, αλλα -καὶ τὴν ἀτονίαν αἰτιάσασθαι τῶν κινούντων 

αὐτὸ μυῶν. οὐ γὰρ εἰ ἦσαν εὔρωστοι, ῥᾳδίως ἀνέκαμπτον 
τὴν διάρθρωσιν τῆς φθασάσης καμφθῆναι, τὸ περιφέρειν 
ἔξω τὸ σκέλος οὐκ ἦν ἀναγκαῖον. ᾖ3 γάρ του βάδισις }ί- 
νεταυ τῶν σκελῶν ἑκατέρου καὶ περὶ µέρος ἐστηριγμένου 
τὲ καὶ κινουµένου. ἠνίκα μὲν γὰρ τὸ ἀριστερὸν ἐστήρικται, 
τηνικαῦτα τὸ δεξιὸν ἐκ τῶν ὀπίσω μερῶν εἰς τὸ πρόσω φέ- 
θοµεν ' ἠνίκα δὲ τοῦτο πρύσωθεν ἐστηρίξαμεν, ἐπὶ τὸ ἔτε- 
ϱον µεταβάντες ἐκεῖνο πάλιν ὄπισθεν πρόσω φέροµεν, ει 
αὖθις ἔν τῷ πρὀσω τοῦτο στηρίξαντες, ἐπὶ τὴν τοῦ δεξιοῦ 

µεταβαίνοντες κίνησιν, ὀρθίου μὲν Θατέρου τῶν σκελῶν 

ἐστηριγμένου κατα τῆς γῆς, ἀναφερομένου δὲ εἰς τὸ ὕψος 

τοῦ κινουµένου, μήτε κατὰ γόνυ μήτε κατ ἰσχίον πεφύκασυ 
κάμπτέσθαι τὰ σκέλη, πάντως ἂν ἠναγκαζόμεθα, καθάπερ 

Οωµπι νΙἰαίαπι οταδ Ἰοπρῖας τεάάαίαστ, {επιοτο τα 

Ῥτο]αρίο πεοείῖο ε[ὶ Μοπιπεπι Ῥονίς πιοίο ἱπρτεάι: 1]α 

βᾳαϊάεπι οοχκαε αγομ]απα Ἰακίοτεπα Ἠαδεί, Ποιί 1ρίε [αρτα 

Ίω Ῥτιποῖριο Ἠυ]ας ορεσῖ Τεβαίατ. Εοτίαῇε ποπ οροτίαῖξ 

Ἰασίογεπι ἀωπιίαχαί αγι]ομ]απι οα[ατί, [εά ππογεπ πω 4πο-- 

αἩε πιυ[οι]οσήπη ἀπιρεσϊ]Ηξαίεπα: παπι { να]άϊ {αεπε, 

Σαοἴ]α τιἶαιιε οοπιπιλ{αγαπα ουχνα[Πεπί, 4πο {αοίο ΠΟΠ πθ- 

οε[Πε ε[εί ογι5 ἵπ εκίετίογεαι ρ8ΓίεΙα οΙΓομΠβσοτθ, Απι- 
Ῥι]απιὰς επίπι πίταπιαε οτας Ἱπνίοεπα ΠΠεηπίες Ππιονεπίεξ- 

αα6: αδῖ οπῖπι Πη1χαπι [Ηπλας, ἴππο ἀεχίτηπι εκ Ῥο[ίο- 

τ1ΟΥΙ ρατίο 11 ΡΕΙΟΤεΠΙ αβίπιαςδ; ομοά αδί ἴπ ργ]οτί ρατῖε 

Παρινίπιας, ἁεχάΠ] τωγ{απα α ΡοΠεσῖογΙ ρατίο ἴπ Ρτίοτεπι 

ἱταπς[εχίπιαςδ, Ποφαθ χηχ[ας Ίου 1π ργιοεῖ Ρρατίε βΠεηίεΒ 

πἆ ἀεκίταπι ππονεπζωπα τονεγΏπιΙΓ; αἰίετο ογιταο τεοῖο 

Ἠαπὶ ΙΠηΙΧο, α]ίετο ααοά ππονεἰίαγ εχοῖίαίο. Οιαοά[Π γατα 

Ὥςο αἆ Ιπριιοπ πεο αἆ βεπιι οΙΠΥΥΒΓΕΠΙΠΣ, ΟΟΡΕΓΕΙΩΙΙΙ ΡΓΟΓ-- 

{ωδ αἰγήπιφαο {γαπεζεγτο σηῖ πιοάο αοααπί][ρεν αἰίας 
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τι Σύλον ἑκάτερον αὐτῶν µεταφέρειν, ἀναφέροντες εἰς ὕψος 
ἄχρυ τινὸς καὶ κυκλοτερῶς περιφέροντὲς. ἐπεὶ δὲ κάµπτε- 

σθαι δύναται κατ ἀμφοτέρας τας ὁιαρθρώσεις ὑπεναντίως 
μὲν ἀλλήλοις, χρησίµως δὲ τῷ παντὶ σκέλεε, διὰ τοῦτο βα- 

:« δίζοµεν ἄνευ τοῦ καταφέρειν αὐτὰ κυκλοτερώς ἢ ἀνατείνειν 
« 

ὧρ ξύλα. καὶ μὲν γὰρ κατὼ βουβώῶνα διάρθρωσις εἰς τὴν 
πρόσω χώραν ὑψοῖ τὸν μηρὸν, ἡᾗ κατὰ γόνυ δὲ εἰς τὴν ὀπίσω 
τὴν κνήµην, ὧστ εἰ καὶ μακρύτερον εἴη τοῦ κατὰ τὴν γῆν 

ἐστηριγμένου σκέλος τὸ μεταφερόμενον, οὐδὲν ἂν ἐδεήθησαν 

ἑλίττειν αὐτὸ κατὰ τὴν ἔξω χώραν, ᾗ τοὺς μῦς εἶχεν ἕκα- 
νῶς διὰ ταχέων ἑκατέραν τῶν διαρθρώσεων κάμπτειν. ἐπειδή 
ϱ᾽ οἳ δι ἀθῥωστίαν οἱ δύνανται ἑτοίμως κάµπτειν καὶ ὁδύ-- 
γην οὐ βούλονται, καταλείπεταυ περιφέρειν [401 ] αὐτὸ 
πυκλοτερῶς. οὐδὲν γὰρ οὐδ᾽ ἀνατείνειν ἄκαμπτον ὡς ξύλον 

οἷόν τ' ἐστὶ τοῖς ἀρῥωστοῦσιν 3 ὀδυνωμένοις μυσίν. ὕτὸ 
δὲ διὼ ταῦτα μᾶλλον ἡᾖ προσγιγνόμενον μῆκος ὁδοιποροῦσο 
περιφοράδην ἐκ τοῦ λεγομένου παραδείγματος ὑπ αὐτοῦ τοῦ 

“Ιπποκράτους ἐναργῶς γνώση, φησὶ γὰρ ἐφεξῆς, ἐπεὶ καὶ 

εχοἰ[απίες αἱ οἰγοαπιασεπίος; αἲ οπππι Ρο[πι αἆ πἴταππφιε 

εοπιπιΤαγαπα οωγγατί πιοᾷῖς Ιπίεν {6 οοπίτατ]]5, απὶ ἵαπιεπ 

οτι {οι αρ [Πα Γαπί, απιρα]απιας Ίαεο πεηιε οἰτοππι- 

ασεηίες πεφπο {απᾳμαπι Πσπα εχοϊίαη{ε». ΟΌιοπίαπι ΟΟΠΙ-- 

πι [ῖατα Ύµαε αἆ Ίησιεπ οε{[ι αἴἰο]ὲ {επας ἵπ ραγίεπι 

Ῥτίοτεηι Ύµαο αἆ σεµα, τά φπος 1πίετ 1ρ[ος εἴ {α]απι ε[, 1π 

Ρο[ιετίογεπι,. Όιατε εγα8 φιιοά ἰγαηδετίας, Π ουρίας ε[Τεῖ 

4 παπι αμοᾷ Ἠανηὶ ΙπΠΠΗΐ, ἩηΙΜΙ οροτίετεί 1π εχίεΓῖογεπι 

Ρατίεαι οἰγοµπιᾶσετε, πιοᾷο Ἠαβεγεί 1άοπεος πηπ[οι]ο ααϊ 

οε]εεῖίεν Πεοίετα ἰγαππηιιε οοπιπα{αγαπα ρο[επῖ; Γεὰ απ άπη 

οὗ ἀπιρεοϊ]]πίεπι Πεοίετε Ῥτοπιρίε πεφιεαί εἰ οὉ ἀο]οτεπα 

γεου[εηπί, [αρεγε[ί ηἱ 1Π οτβεπι οἰτομπιαραπί, α παπι 1η βγηιϊ 

4ο ἀο]εηίες πηα[οι]ὶ πλ] εχοϊίατε Γαβ]ππε Ῥο[πηξ, ααοά 

Ἡρπῖ εκεπιρ]ο πεηιεαί ουχγνατ, Ἠαο Ιβίίατ 4ε οα[α πᾶ- 

815 αυτα αοὰ οτας Ἰοησῖς τεάἹίπι Πἱ οἰτουπιαςί 1η Οἵ- 

Ῥεπι, ἆιπι Ἱοπιο ἱησγεάίητ, ενἰἀεπίετ ΙΠίε]]ςες 4ὲ εκεπη-- 

Ρὶο ᾳποᾷ 1ρ[ε Ηιρροοιαίες αἀ)ίοί. Ἶπ [εαπεπββας θΙπα 
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ὁκόσοι ἕλκος ἔχοντὲς ἐν ποδὲ ἢ ἕν κνήµῃ κάρτα μὴ δύνανται 
ἐπιβαίνειν τῷ σκέλει πάντες καὶ οἱ νήπιοι οὕτως ὅδοιπο-- 

ῥέουσι. τούτοις γὰρ ἄνευ τοῦ μεμηκύνθαι τὸ σκέλος, ὅδοι- 
πορεῖν οὕτως συμβαίνειν διὰ τὴν γιγνοµένην. ὀδύνην, εἰ 

κάμπτοιεν τὰς διαρθρώσεις, μάλιστα, μὲν τὰς κατὰ βουβώνα 
καὶ γόνυ, καὶ τρίτην ὃ᾽ ἐπ αὐταῖς τὴν κατὰ τὸ σφυρὸν, 

ἐπεὶ σιμοῦσθαι καιὰ τὴν διάρθρωσιν ταύτην ἄκρον τὸ 
σκέλος ἀναγκαῖόν ἐστιν ἓν τῷ κατὼ φύσιν ὁδοιπορεῖν, ἄνα- 

σέρειν τε εἰς ὕψος ὕλον τὸν πόδα' προσκόπτοι μὲν γὰρ, εἰ 
ποῦτο γένοιτο, καὶ μάλιστα ἐν τοῖς ἀνωμάλοις ἐδάφεσι. 

/ 

- ο). 

Καὶ ἀναγκάξονται κατὰ τὸν κενεῶὤνα ᾖἢ κατὰ τὸ ἄρθρον 
τὸ ἐκπεπτωκὸς κυλλοὲὶ καὶ σκολιοὶ εἶναυ. 

Οὐχ ὅταν ἐρείσαντες τὸ ὑγιὲς κινῶσι καὶ µεταφέρωσι 

περιφοράδην τὸ ἐξηρθρηκὸς ἀναγκάξονται σχηματίζειν οὕτως 
ἑαυτοὺςο, αλλ ὅταν ἐπὶ τοῦ πεπονθὀτος ἐρειδόμενον µετα- 

φέρειν τὸ ὑγιέο. οὐ γὰρ ὑπερήρεισται τῷ ὑπερκειμένῳ σώ- 

αἲί: απαπᾷοφυάεπα απίοππαιο π]οις Ἠαρεπί Ἱπ Ῥεᾶε αιϊ 

οαπε Ποπ 1ΐα ῬοΠαπί ογατο πα αἆ απιρα]απάτπι εἰ Ῥρποτι 

4ποσιο Πα Ἱπαπιρα]απίς 16 επ]πι Ἠοεὶί οετας Ἰοηρῖαφ ποπ 

γοάἁαίασ αοοιάτί αἲ 1ο απιρα]επί οὗ ΓαρειγεπΙεπίεπι ἆο-- 

Ίοχεπαῃ, αδβί οοπιπι[ιτας Πεοίαπί Ῥταεοῖριε οἶἴτοα Ἱηπσαθπι 

εἰ οἴτοα 6επ, 8ο {ετί]ο επι (149 αἆ ἴα]οφ ε[, ᾳπππι Πθ- 

οε[Πε Πί Ἰαχία οοπιπιϊ[[αγαπι Ἠαπο εκίγεπαπι οτας ΠππΙΠι 1π 

ἀπρτε[α εναάετε εἴ [αῬ]πιεπι Τεγτο Ῥεάεπι απῖνετ[απη; 

παπι, ΠΙΠ Ίου Παῖ, οΠεπάεί αο ρο(Ι[Ππιαπι ΤΠ [ο]ο Ιπαεηιια[1, 

ΓΣΧΙΥ. 

ζοριπέμγφιε Τερίοπεπα Ἱμπία ε]μς ματεῖς πία ει ]μωία ατ- 

εἰοπ]ωτῃ ργοίαρ/ωτη εαναπη ο[ἐεπάετε εἰ οδ[ίφιαπα, 

ΝεοεΠε Παδεπί τία Ἡπιτατί ποπ αῬῖ ογαβθ Ιπίεσγαπα 

Πῄῃοπιαες πιονοαπί αποά Ἰαχαίαπι ε[ εἰ 1π οτῬεπι {γαηδ[ε- 

γηπί, Γεὰ αὈῖ ν]ηαίο ἠππϊκϊ αιοά Ιπίθσταπη εβ ἰταπδίε- 
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µατι τὸ πεπονθὸς ὀρθιον, ὡς ὅθεν εἶλε κατὰ φύσιν ἓν εὐ- 

θΘείᾳ γθαμμῇ, καθ ὃ πρὸς τὸ ἔδαφος, ἀλλὰ λοξὸν ἐν τοῦ 

βουβώνος εἰς τὴν ἐκτὸς ἀπονεύει χώραν, ἐι ἐκείνην οὖν 

τὸ κατ εὐθ τῷ πεπονθὀτυ σκέλει μέρος τοῦ. σώματος ἀπο- 

κλείουσιν εἰς κἰνδυνον ἀφικνούμξενου τοῦ περιεραπῆναι πρὸς 
τὴν ἐναντίαν χώραν καὶ οὕτω συμβαίνευ κατὰ τὸν κενεῶνα 

λαμβάνειν αὐτῶν τὸ σῶμα. µκπενεῶνα δὲ δηλονότι καὶ τὸ 

μεταξὺ τοῦτο τῆς λαγόνος ὁστοῦ καὶ τῆς νόθου πλευρᾶς κα- 

λεῖ χωρίον, ὅπερ δὴ καὶ κενὸν ὁστῶν ἐστι. δυνάµενον δὲ 
οὐδ᾽ οὕτω τὸ πεπονθὸς σκέλος. ὀχεῖν ιὸ σῶμα δια τε τὴν 

ἀσθένειαν καὶ τὸ σχῆμα βοηθείας δεῖταυ. ταύτην οὖν ἐπ 
αὐτοῦ τοῦ πράγματος οἳ πάσχοντες διδασκὀµενου πορίζουσιν 

αὐιὸ στηρίζοντες τῇ χειρὶ τὸ πεπονθὸς σκέλος. ἔνθα δὲ 

μάλιστα δεῖται, κατ ἐκεῖνον τὸν μηρὸν ἔξωθεν ἐριζομένου 

τοῦ στηρίζοντος καὶ τοὺτ οὖν πάλιν αὐτοὺς ἀναγκάζον 

ἐπινεύειν εἰς τὴν τοῦ βεβλαμμένου σκέλους χωραν, αὐξάνευ 
τὴν κατὰ τὸν κἐνἑῶνα σκολίωσιν. εἰ γὼρ καὶ χωρὶς τοῦ 

έξω ῥέπειν τὸ σκέλος οὕτω τις αὐτὸν σχηματίσειὲν ὑφίσαρ- 
φος ὁ κεγεων αὐτός. 

ταηπῖ: παπι αποᾶ ν]Παίππι ε[ι ΓαρεγροΠί οοτροσῖς {α1ογηπι 

ο[[ε ποη Ροϊίε[ῖί εγεοίαπᾳ, Ποιί απαπάο παιταίες [ο Ἰα- 

Ῥεραϊ αἆ τοεοίαπι Ἰϊπεαπι [ο]ἱο Παεγεπδ, [εά οῬµαπαπι τα 

υἱ αὖ Ἰησαῖπο 1Π εχΙεΓΙΟΓΕΠΙ Ρατίεπι οοπηγνεγίαίασ, 1π (παπα 

εἴῑαπι Ιπο]παπί 14 οογροτῖδ ᾳποά ε γερίοπε ε[ῖ αΠεοίί οτιι-- 

5, ο παπα Ῥεγίο]απα Πἱ ηε ἵηπ οοπἰτατίαπι οαάαπί. Ώπο 

Πἱ πί οοτριθ οἶχτοα λα Ρτεβεηόαμί; Ἱ]α απίεπι νοσαί κὲ- 

νεώνα, επι Υερίοπειη Ιπίε]]ΐσεηπς Ύπαε ε[ 1πίετ ο[[α οοκᾶ- 

τΙΙΏ αἱ οο[ίῖαθ Ποί]ας, φας οπιΠΊπο [πε ο{[ε ε[ι, Θεά ααππα 

πθφιθ υ]ἰαίαπι οτς Γεγγθ οοχρις ΡοίΠῖ εἰ Ρτορίες 1πιῤο-- 

ο] ίαίεπα εἲ Ῥγορίες Ἱαδίίαπι ορε 1ηᾷ1δεί, Όμοια αΠετιπί 

ἨΟΠΠΙΙΙ1 αεστοίαπίες, απῖ τε Ίρ[α ἆοοιὶ αβεοίμπῃ οΓ5 ΠΙΣΠΗ 

{π]οιαπί, θα ππαχΊπιε ορι5 οε[ί, αὐ εχίεγιοτϊ ρατίε Γεπῃο- 

τῖ Ἰπ[άεηίε, 4πασγες, 4ΙΠΠΠΙ «05 οοραί [ρεοίαγο 1Π ΥθΡί0- 

ΏΕΠΙ οχηχῖ α[εοίΙ, ει ρατίῖ Πα οβ]ίᾳια πιαρῖς τεάς1ῖ; 

41αθ { οχαγε εἰἴαπη 11 οχΙΘΓΙΟΥΕΠΙ ΡάΤΙΕΙΙ ἨΟΠ ΟΟΠΝΕΣ[Ο 

ια Βριγεπίαχ, οανα νἰἀεραπίας, 
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ος’. 

Κατὼ δὲ τὸ ὑγιὲς ἐς τὸ ἔξω ὃ γλουτὸς ἀναγκάξεται περιφὲ- 
ρὲς εἶναι. εἰ γάρ τις ἔξω τῷ ποδὶ τοῦ ἐγιέος σκέλεος 
βαίνει, ἀπωθοίη ἂν τὸ σῶμα τὸ ἄλλο ἐς τὸ σιναρὸν σκέ- 
λος τὴν ὄχησιν ποιέεσθαι. τὸ δὲ σιναρὸν οὐκ ἂν δύναιτο 

ὀχέειν πῶς γάρ; ἀναγκάξεταυ οὖν οὕτω κατὰ τοῦ ὑἡγιέος 
σκέλεος τῷ ποδὶ εἴσω βαΐνειν, ἀλλὼ μὴ ἔξω. τοῦτο γὰρ 

ὀχξει μάλιστα τὸ σκέλος τὸ ὑγιὲς καὶ τὸ ἑωυτοῦ µέρος 
τοῦ σωµατος καὶ τὸ τοῦ σιναροῦ σκέλεος µέρος. 

[4021 (658) ᾿Εναλλάξας τὴν ἑρμηνείαν ἀσάφειάν 

τινα βραχεῖαν εἰργασατο κατὰ φύσιν" ἢ γὰρ Ὀὕτω μᾶλλον 
εἰπεῖν, ὡς ἐγὼ νῦν ἐρῶ, κατά γε τὸ ὑγιὲς ὁ γλουτὸς ἀναγκά- 
δεται περιφερὴς εἶναι εἰς τὸ ἔξω, διὰ τὸ βαΐνειν ἔσω τούτῳ 

τῷ σκελει. εἰ γὰρ ἔξω βαΐνοι, ἀπωθοίῃ ἂν τὸ σώμα, τὸ 
ὃ᾽ ἄλλο ἐπὶ σιναροῦ σκέλους τῇ ὀχήσει ποιεῖσθαι, ὅπερ 

ἐστὶν ἀδύνατον. οὕτως γὰρ ὀχέει μάλιστα τὸ σκέλος τὸ 

ΓΧΧΥ. 

Οἶωιεπι φεγο ἱπιεβτὶ ἰαιεγὶς πεοε[]ε ε[ αὖ επιεγιοτὶ ρατίε 

τουμπάµτη ε[]ε: [ φιῖς επίπι απιδιίατει ρεᾶε ἱπιεσγὶ οτµ- 

τις ἴπ επἰετίογεπι μαγίετα οΟπνΥεΤ/ο» γ εἰ φμιετα εοτρµς α 

νἰείαιο ϱΥΗΥε ᾖ[εγγὶ μµιῖφιμε «οβεγεῖι α 9µο [ω[ιιεγί ππὶ- 

πἶπιε μο[]ε. Ίαπι φιο μαεῖοβ ΊΝεεε[]ε ε[ ιδίιµγ Ἰο- 

ππίπεπα απιὀμίαγε ἱπιερτὶ ογµγὶς ρεᾶε ἵπ ἰπιεγίογεπι ρατ-- 

ἔεηπ εοπνεγ]ο, ποπ ἴπ επΕεΤΙΟΥΕΠΙ : [το επῖπα ἴπίεδγμπα οΓμ4 

Ἱτεε ρατίεπα [ματι εἰ εαπι φµαε αἆ υἰείαίμιπ ρεγεπει ππα- 

αἴππε /ετει. 

Εκρ]ϊοαπᾶϊ οτάίπο Ρογπιπἰαίο ραπ]ο οὐ[οιιτίου Πί; οοπ- 

νεη]επίεπι γετο οτάῖποαι Γεγναί[ει, Π Πα [οπρΠ[ει Ποαί 

εσο Ἠμπο,. «ΟἸάπεπ γετο Ιπίεστί Ιαϊεγῖ πεοεί[[ε εβ αἲ εκ- 

ἱεγ]οτῖ ρατίε τοϊιπάμπι ε[ε, εο αποᾷ Ἠοπιο Ἱπαπιρια]εί 

εγωτο Ίοο 1π ΙΠίεγίοτεπι ραγίειη Γ[ρεοίαπίε; παπι Π ἵπ εςκ- 

ΤΕΓΙΟΓΕΠΙ [ρεοϊαγεί, οοτρις τε]ίᾳασπι νυ]αίο οταγε Γεντί 

πἰῖαιε οορετε!) ααοά Περί πιΙπῖπια Ῥοίεβ, Εαπίάεαι Ίος 



ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Τ. 501 
Εά. Οµαπ. ΧΠ. [409,1] Εᾱ. Βα[. Ῥ. (608.) 
ὑγιὲς, ὡς προείρηταε, τουτέστιν ὅταν ἔσω βαΐνη τοῦ ὑγιοῦς 
σκέλους ποδί. δυνήσεταυ γὰρ τὸ πᾶν ἐπ αὐτῶν στηρίζε- 
σθαυ δυσπεριτρέπτως. ! 

ο οστ. 
Κοιλαινόμενοι δὲ κατὼ τὸν κπενεῶνα καὶ κατὰ τὰ ἄρθρα µι- 

κροὶ φαίνονταυ καὶ τῷ ξύλῳ αἀναγκάδονταυ αἀντερείδεσθαυ 
πλάγιου κατὰ τὸ ὑγιὲς σκέλος, δέονται γὰρ ἀντικονχώσιος 
ταύτῃ. ἐπὶ τοῦτο γρ οἳ γλουτοὶ ῥέπουσι καὶ τὸ ἄχθος 
τοῦ σωµατος ὀχέεται ἐπὶ τοῦτο. | 

᾿Ἐπειδὴ τὸ πεπονθὺς σκέλος ἀδυνατει βαστάξειν τὸ 

ὑπερκείμενον ἑαυτοῦ µέρος τοῦ σώματος, διὰ τοῦτο καὶ τὸ 
σκέλος μὲν ὅλον τὸ ὑγιὲς ὑπερείδουσιν ἐσωτατω καὶ αὐτοῦ 
δὲ ῥέπουσιν ἐπ᾽ αὐτῷ παντὶ τῷ σώματι. συμβαίνει γὰρ 
αὐτοὺς ἑτεροκλινεῖς γινοµένους περιτραπῆναυ πινδυνεύειν ἐπὶ 
τἀναντία τοῦ πεπονθόύτοο. ὥσπερ οὖν ὁπότ ἐπ ἐκείνου 

στηριξύμενον µεταφέρειν εἰς τὸ πρόσω τὸ ἡὑγιὲο, ἐστήριζον 

«πποάο Ἱπίεργαπα ογα8, αἱ ἀῑοίαπι ε[ῖ, πιακῖπιο οοτρις {εγί, 

[οἴ]ιοεί αααπάο Ἰοππο απωρι]αί Ιπίερτο Ῥεάε 1Π ΙΠίεσίοτεπι 

Ρατίεπι οοηγνετίο: [ο επῖπι οοτρας {οίαπι τα {αβΙποτί αἲ 

1ρ[ο ροϊίεσῖῖ Πέ πεφιεαί {αοιο ρετνεΓ[]. | 

ΤΧΣΤΙ. 

4ιἱ Φα μμπι τερἰο ]μπία ία εἶις ῥρατιῖς εἰ ]ηδία αγεϊομ[ιέ1γε 

[πµείµγ, μαγνὶ αμρατεπί εἰ α ἰαίετε εοξβιίµγ [ἴρπο ἴπ-- 

πεί αὖὐ ΙΠπίερτο εΥμτε: εα επίπι ρατίε ιαίρεπε αἰῖφιια 

γε Φιιαε οὐ]εειο γε[[ίαε, Ὅι Ἱαπο επῖπι εἶμπες «ΟπυεΤ-- 

ἐμπέμγ εἰ αὖ εαἀεπι ΟΠπµ5 «οτρογις Γμπεειγ. 

Ουῖα νἰΠαίαπι ογαδ οοτροΓίθ Ῥατίεν ΠΡΙ [πρεγ]εοίαφ 

Γεττε πεφιῃξ, ῥτορίετεα ΙΠίερτο Τοίο ππαχίπε 1Π ΠΠίεγίο-- 

τεπι Ῥατίεπι οοπρα]{ο πλαπίαν εἰ Ίπ 1 Γ[ρεοίαπί «οχρογθ 

υμϊνετίο, Ἐνεπῖε ἰσίίαν αἱ ἵπ αἰίεταπι ραγίεπι 1ο] ηα[4 

ἵᾳ Ῥετίοπ]ο Επί, πε οαἆασπί 1Π εαΠΙ ΡαΓίεΠΙ Ύµαο ν]μαίας 

οοπίτατία ε. Οιποεπιαάπιοάμπι βίας ο ασπΠ υ]Παίο γα] 

Ἰηπ]κὶ [αηππα ἰπαυς[εταπί αἆ Ῥργίοχοπαι Ρρατίε, υΗαίαπι 
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Εά. ματι. ΧΠ. [405.] ἘΕὰ. Βα[,. Υ. (658.}) 

τοῦ πεπονθύτος τῇ χειρὶ κινδυνεύοντος ἐπ αὐτῷ περιτρα- 
πῆναι δεινῶς τὸ ὑγιὲς σκέλος ἐπὶ τὴν γῆν καὶ διὼ τῆς ἐκεί- 
νων ἀφικνοῦνται βοηθείας. 

’ 

ο. 
Γ .... η κο τ , η 3 ο Π 4 
4ναγκάξονται δὲ καὶ ἐπικόπτειν. την γαρ χεῖρα τὴν κατα 

τὸ σκέλος τὸ σιναρὸν ἀναγκάζονταυ κατὰ πλάγιον τὸν µη- 
3 Δ / 

ρὸν. ἐρείδειν. οὐ γὰρ δύναται τὸ σιναρὸν σκέλος ὀχέειν 
τὸ σώμα ἐν τῇ μεταλλαγῆ τῶν σκελέων, ἣν μὴ κατέχηταυ 

πρὸς τὴν γῆν πιεζόμενονι 

Κανταῦθα πάλιν παρὰ τὴν ἀσάφειαν, Ίν εἰργάσατο, μὴ 
προειπων ὅτι μεταβαίνει τῷ λόγω πρὸς ἑτέρων καιρών βά- 
δισιν. ἄχρι μὲν γὰρ οὗ τὸν λόγον ἐποιεῖτο περὶ μέρους 
βαδίσεως, ἐν ᾗ τοῦ κατὰ φύσιν ἔχοντος σκέλους ἐρηρεισμέ- 

νου κατὰ τῆς εἰς τὸ πρόσω μεταφερούσης τὸ πεπονθός. ὅ 
δὲ νῦν λόγος ἐστὶν ἐπὶ Θατέρου µέρους τῆς βαδίσεως στη- 

θιζόμενοι τῷ πεπονθὀτι µεταφέρουσι τὸ ὑγιές. εἴρηται δ᾽. 

ὀλίγον τὸ ὑγιὲς ἐμπροσῦεν 1δη περὶ τοῦδε τοῦ µέρους τῆς 
βαδίσεως. 

ππαπα Γι]οῖαπε, Πα «παπι Ῥεγίοπ]απα Πἲ πε οοπγετῇ 1η Ἱτ- 

ἵεσγαπι ρταν]ίεν 1π ἵετταπι οαἀαπί, αἆ Ῥαου] ργαε[βάίαπι 

οοπ/{ασίαηί, 

ΕΧΧΥΠ. 

Οοβιιπεμγ ἴέεπα ἐπεἰίπατί. ΊΝνεσε[]ε επῖπι λαδεπὲ ππαπι φµαε 

ε τεβίοπε α[}εειὶ οτμγὶς ε[, α ἰαιετε [επιμτ Γμζεῖγε, φιο-- 

πίαπα αμδὶ ἔγαπιΓεγειάα οΓµγα [μπὲν πο ροίε[ῖ ομοᾶ οἱ- 

Είπα εἰ ᾗετγε εογρις, πὶ εοπείπεαιµγ ἀεοτ[μτηφιε 

118 ΕαΕΗΤυ 

Ῥαγ[ας Ἠ]ο εἴῖαπι οῬ[ουγας Γαϊΐέ, 4πππι ΠΟΠ Ργαεί[αίας 

ΠΙ Ῥειρετο [ε αἆ αἰίεγαπι Ρατίεπι απιρι]α[οηῖδ: Παοίεπις 

επ]ππ ἀε εα Ῥατίε ἱταοίαν]ΐ, 1π ᾳἩα οἵΗ5 φποά παἰαταίες 

Ἰαῦοί Ἠαπαϊ οοπ[{Η!: αΠεοίηπι 1π ρτίοτεπα ρατίεπι ΤΕΓΙΗΣ. 

απο αδῖίι 4ε αἰίετα 1π πα α[εοίο οτατὶ 1ππίχμς [απαπα 

ἰγαης[ετί, 4ε αια Ρρατίε απηρα]αίϊοπῖ ραπ]ο [ωρτα ἰταοία- 

ίαπα εἴ, 
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Ἐν τούτοισι γοῦν τοῖσι σχήµασιν ἀναγκάζονται ἐσχημαιί- 
σθαι, οἷσιν ἂν εἴσω ἐκβὼν τὸ ἄρῦρον μὴ ἐμ- [409] πέση 

οὐ προβουλείσοντος τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως ἂν ῥήίστα ἐσχη- 

µατισμένον ἔη, ἆλλ αὐτὴ ἡ ξυμφορὴ διδάσκει ἐκ τῶν παρ- 

εύνιων τὼ ῥήίστα αἱρέεσθαι. ἐπεὶ καὶ ὁκόσου ἕλκος 
ἔχοντες ἓν ποδὶ ἢ κνήμη, οὐ κάρτα δύνανιαυ ἐπιβαίνειν 

τῷ σκέλει πάντες καὶ οἱ νήπιοι οὕτως ὁδοιπορέουσιν. έξω 

γὰρ βαΐνουσυ τῷ σιναρῷ σκέλει. 

4υοῖν σχήµασιν, οὐχὺ ἑνὶ χρωμένων ἐν ταῖς ὁδοιπορίαις 

τῶν οὕτω πεπονθότων εἰκότως εὖιεν ἐν τὀύτοισε ἐπ αὐτὸ 

καὶ τῇ χειρὶ τὸν μηρὸν στηρίζοντες' ἕτερον ὃ᾽ ὅταν ἐπὶ 

τοῦ κατὰ φύσιν ἔχοντος ὅλου πάλιν ἐπὶ τοῖτ ἐγκλινόμενου, 
διὸ καὶ τοῦ κονιοῦ δέονται,. ὃν οὗ ῥέπειν οὖν ἐπὶ τάναν- 

τἰα συμβαίνει τὸ σώμα ποτὲ μὲν ἐπὶ τὸ δεξιὸν ἐγκλινόμε- 

γον µέρος, ὅταν τῷ δεξιῷ ποδὶ στηρίζωνται, ποτὲ δὲ ἐπὶ 
Φάτερον, ὅταν Φατέρῳ. καὶ ὕταν πρὺς τοῖς ἄλλοις ἔτυχεν 

ΙΧΧΥΙΠ. 

Εις ἱέαφμε πποᾶίς Πβιγατὶ περε[]ε ε[ὲ εος ομίδις αγεομίως 

πι Ιπεεγίογετῃ ρατίεπι εἰαρ[μς τεοοπαἰεμς πο [μεγῖε, Ἰιο- 

πηῖπιο π[έμπι οοπ/[τ{ίμπα εαρίεπίε Φμιοπποᾶο αρεί[[ιππε [ιδι- 

τει, [εὰ εαἰαπείαῖε ρα εἀοείο εκ Πῖς [1Ειγαπὰὶ πιο- 

ας ομί ἁαπιμγ επι εἰίσεγε, οφμὶ {[ὲ εοπιπιοάί[επισα 

αμαπάοφ ιά επα ομίομπφε μἶομς ᾖαδεπι ἵπ ρεᾶε αμὲ εΥµΤΕ 

ποπ Ίία μὶ οΥΙγε ρο[]ωπὲ αἆ αιπὐμαπάμπα εἲ ριετὶ Φιο- 

4µε τα απιδµίαπες ἱπργεαϊιπίμγ επῖΊε α[[εειο εἵιγε ἵπ 

ΕπΙΕΓΙΟΥΕΠΙ ῥαΤίεπι «ΟΠυΕΙΓΟ. 

5. ΟπΗπ1 ΠΟΠ ππο ἰαπίππαι, Γεά ἀἁαρ]ιοί [αι ἵπ Ἱπσγεί[Γα 

πἰαπίαν αἱ Πο α[Πεοίί Γαπί πιετίίο ἀῑκΙί, Ἰ5 αμ πιοςίβ 

Πσιατατὶ: απιας οπϊάεπα Γαίας ει ααππι Γεπιας ππαπα {ι]- 

οἶμπῖ, αἰίε απ Ιπίερτο ον Ἰωηίκ! 1π 14 ἰοιί 1ποιῖ- 

ΠΘΠΙάΣ αἶἴᾳπε Ιάσίγοο Ῥαομ]ο εδεῃπί,. Ότο Πί παπί ἵπ οοΠ- 

Ώαγ]α8 ραγίεδ οοτριι5 Ιπο]πεπί, Ποάο Ἰπ ἀεχίταπι αβί 

ἀεχίντο ρεάε Ἱπ[ήβαπί, πιοάο 1 αἰἰεταπ μδί αἱίετο. ἨΠι 

ΟΑΙΙΕΝΌΦ ΤΟΛΜ. ΧγΙΙΙι Ρρ 



σοι Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ 

Ρα. Ο]νατέ, Χῃ. [403.] τς ΚΕ, δα γ. (628.) 

ἀσχήμονι χρῆσθδαι τῇ βαδίσευ μᾶλλον τῶν ἐξαρθρησαντων 

ἑτέρῳ ἰσχίων, ὑπὲρ ὧν ἐφεξῆς ἐρεῖ. 

οὗ. 

Καὶ δισσὰ κερδαίνουσε, δισσῶν γὰρ δέονται. τὸ τε γὰρ 
σώμα οὐκ ὀχέεταυ ὁμοίως ἐπὶ τοῦ ἔξω ἀποβαινομένουν 
Ὠ] -” ., ρ 3 . Φ, 5 ΕΠ - , 

ὥσπερ ἐπὶ τοῦ εἰσώ. οὐδὲ γαρ κατ ἐθυωρίην αὐτῷ γίνε-. 
ται τὸ ἄχθος , αλλὰ πολλῷ μᾶλλον ἐπὶ τοῦ ὑπερβαινομέ- 
νου, κατ ἰθυωρίην γὰρ αὐτῷ γίνειαυ τὸ ἄχθος ἓν τὰ 
αὐτῇ τῇ ὁδοιπορήῃ καὶ τῇ μεϊταλλαγῆ εῶν σκελέων. ἐν 

τούτῳ τῷ σχήµατι τάχιστα ἂν δύναιτο ὑποτιθέναι τὸ 
ς η Γ Ἀ ” η ᾿ -. 5. , , ” ι 
ἡγιὲς σκέλος. τν τῷ μὲν σιναρῷ ἐξωτέρω βαΐνου, τῷ δὲ 
ς - .α ” « ΄ ϱ) 3 

ὑγιεῖ ἐσωτέρω, περὶ οὗ νῦν ὁ λόγος. ἁγαῦὸν εἰρίσκεσθαυ 
3 Δ « ” Δ -” 3 Ν κρων - , 

αὐτὸ ἑωυτῷ τὸ σῶμα ἐς τὸ ῥηῖστα τῶν σχημάτων. 

5 ” ῃ Ν 2). Δ Ν ’ / 

Εν τῷ περιφερὲιν μὲν ἕξω το πεπονθὸς σκελος , ἐρί- 
” η) 3 - 

δειν δὲ ἐνδοτάτω τοῦ ὑγιέος τὸ δισσὸν κέρδος αὐτοῖς γἰγνὲ- 

ᾳποᾳα6 πιαρῖς Ἱπάθοοτε απιβα]απί (ἀᾶπι φαἱρας Γεπηις οοχᾶ 

οχοἰἆςμς 1π εχίεγΙογοπι ραγίεπι ργοτυπηρῖε, ααοςἆ 1η Γεφει-- 

μεις Ρρει[εφιείαΓ. 

ΓΕΧΧΙΧ. 

Ί)λιο αμίεπι Ἰμογαπίμτ, ἆμοδις επῖπι Ιπαάίρεπι. ἵναπι οΟΥ- 

Ῥως ἴπ ἱπβτε[] ποη αεφµε [εγίμγ εο ϱΓΗΤε φμοὰ ἵπ εν- 

εεγίοΓεπῃ Ῥατίεπι οοπϱεγΙΕµΥ, αἴφιμε εο φμοὰ ἵπ ἰπεγίο- 

επι, Φ μμ οἨµ5 ποπ [τε ο τεβρίοπε τλίως, {[εὰ ππµ]έο 

γπαρὶς Ἰμ]ις ε ομ]μς τεβίοπε ἵπ απαδμἰαπᾶο εἰ ογμγίδις 

ἔγαποΓεγεᾶις ος εοἰἰοεαίμτ. ἢΏταειεγεα [ τα βµγεπ- 

εωή, μὲ α[}εοίµπ ογις [ρεοιει Τι Ραγίεπα επἰεγίογείη, φμοᾶ 

ἴπίεβγηπι ε[ ἵπ ἰιεεγίογεπι: Ιπίεργιπι υἱοεηα αἰεεγῖμς 

φµαπι οἰεί[[ηπε [μδίδιε. Ὁμοά αἆ ρτορο[έιπι αἰπεξ, 

πηαρπί Ἰποπιεπεὶ ε[ Ἱπυεπῖτε [ἔαιμπι οοτρογι «ϱΟΠΙΠΊΟ-- 

αἰ[[ζηη μη. 

Όρι Ἰαε[απι ογαδ 1ηΠ οχίογΙΟΓΕΠΙ Ῥατίεπι οἴτομπιαραμί 

εἰ ΙΠπίερτο {ρεοίαπίἰα ἵπ Ιπίοετίοιεπι παπάς, ἀπριεκ ΠΡΙ 



 . 
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Εά, Οµασι. ΧΠ. [409.] : Εὰ. Βα[, Υ. (6354.) 
ταυ, μήτε ῥαρύνεσθαί ποτε τὸ πεπονῦ ὃς ὑπερειδόμενον ὅλον 

τῷ σώματι μη ὑπηρεσίον αὐτοῦ πολυχθόνιον γίγιεσθαν, 
’ ΄ -” - 

ῥραχύιατον διασεηµα κινουµένου τοῦ ὑγιοῖς. ἐὰν γὰρ ὃε- 
΄ Ε - , ε , ” / ” ε 

λήησης ακριῤως πουσἑχέν, ἑκαιέρου του χρονου της ἑκατέρου 
-- ..” . » ’ , δαν 3 

τῶν σκὲἑλων ὑπηφρὲσίας ου ὀιπλάσιον μόνον, αλλ καὶ τρι- 
η, « Φ / Σ . κ Ξ 

πλασιον εὐρήσέις γιγιόμέενον. ολίγισιον μὲν αρ διάστηµά 
: : 3 οὐ. - ὁ ς 

καὶ ταχείᾳ τῇ φορᾷ μύνῃ κινουµένου τοῦ ὑγιοῦς, πολυ δὲ 
καὶ βραδείαᾳ τοῦ πεπονθύτος, εὔδηλον γὰρ ὁπό δι αἳ ῥε μ του ονθοτος. εἑὐδηλον γαρ οπόσω μείζων 
» ᾿ 5 9 { - » .) .. 

ἐστιν 3 Μυκλοτερής ὁδοιπορία τῆς εὐθείας, εἰ- καὶ τοῖς αὐ- 
- ’ - 

τοις πέρασιν αμφότέραι χόθωντα». .. 

͵ 
π. 

{γι 1 ή ’ ’ ε ./ Ε Ν 9 
Οσοισι μὲν οὖν µήπω τελειουμενοισιν ἐς «ὔξησιν ἔκπεσων μὴ 

, - ε νι) ’ ” 

ἐμπέση, γυιοῦται ὁ μηρὸς καὶ κνήμη καὶ ὁ πούς' οὔτε 
. πλ ε) ΄ ΄ ”- ς ΄ »”.. ” 

γαρ τὰ ὁστέα ἐς τὸ μῆκος ὁμοίως αιξεται, αλλὰ βραχύ- 

τερα γίνέται, μάλιστα δὲ τὰ τοῦ μηροῦ. 

Ἱήογπι οοπιραγαπί: Παιϊάεπι ααοά Ἰαεβαπι εἰ πεο {οίο 

ΕΟΥΡΟΓΕ ΓΠαρεγιογί οποχα!ίασ πεο ἁῑα {αΓεσντέ, απ ααοἀ 

Ἰπτεσγαπῃ εἰ ραπ]ασα Ἰπ{ογναἰΙ πιονθαίατ,. απ { ἀίσετ- 

“τες Ππίαετὶ ἴεπιρας νο]πεΓῖς, απο ογιιβ αἴγαπιηιε [αρ[ετνίξ, 

ποπ πιοάο ἀπρ]απα, Γεά οἳ ἵτρίααν γερεἸεδ. Ῥετ Ῥγενί[- 

Βπιαπα επ]πι [ραϊϊαπι οεἰετίετφαε τεοία ἁπηίαχαίϊ Ιπίεσταπι 

ενας Γεγίατ, ρεσπιαἰίππα ἱαγτάεααε ιοά αΠεοίυτι ε[ἰ; Πααἰ- 

ἀεπι οοπ[ρίοι πα ε[, ᾳπαπάο Ιοηςίοτ Πιτ οπορι]αίῖο 1π ΟΓ- 

Ῥεπι 4μαπι ᾳωαε τεοἰα ε[, απαπινίδ πἰχαφαο Ιδάεια Πηῖρας 

ΤεΥΠΙΙΠΕΙΗΤ. 

ΙΧΧΧ. 

Ηίν οµιεπι φμῖ ποπάμιη με]Γεείε ἴπεγευεγωπε, [ εποίάενς 

ποπ γεροπάαιμι, ὂευίμς γεάαιιγ [εηπμ, ος εἰ μες: 

πεφμε επῖπι ο[]α [πε Ὁι ἰοπβίιμάίπεπα αμρεπίμτ, [εὰ 

ὑγενίοτα ιωιε, [επ ῥγωαςΓεγεῖπα. 
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[404] "Βλαττον Ίίγνεται, φησὶνι ὅλον κὺὸ σκέλος οἷς 
ἔξορθρος οὕπω ὅλος ὁ μηρὸς αὐξανόμενος, ἔτι τὲ κοινὸν 

αὐτὸ τῶν ἄρθρων ἐστὶῖν, ὥσπερ καὶ πρύσθεν εἶπον,. αλλὰ 
νῦν γε τοῦ κοινοῦ τὴν αἰτίαν ἐγραψεν, ὡς εἴωθεν' ἅπαξ 

που μεμνῆσθαι τοῦ κοινοῦ καθ ἕν τι τῶν ἐν μέρει. δια 

τοῦιο γάρ Φησιν αναυξὲς καὶ ἄτροφον αὐτοῖς γίγνεσθαι τὸ 
σχέλος, ἅμα μὲν διὰ τὴν στέρησιν τῆς χώρας τοῦ ἄρθρουν 

ὕμα δὲ ὅτι αδύνατον χρῇσθαί ἐστιν. ἐγω ὃδ᾽ ἓν τοῖς ἔμ- 
προσθεν ἔφην τῶν μορίων καὶ τὴν αἰτίαν αργίαν εἶναι. 

γἰγνεταξ δὲ ἄμφω διὰ τὴν ἀνάρθρησιν, ὧστ οὐκ οἱδ' ὅπως 

“Γπποκράτης εἰπὼν, (039) εἶναί τὴν ἐξάρθρησιν, ἐφεξῆς ἐπή- 

γέγκε τὴν ἁργίαν. ἡ γὰρ ἑξάρθρησις οὐ πρώτως ἀιροφίαν 

ἑργάξεσθαι πέφυκεν, ἀλλὼ διὼ μέσης διαστροφῆς τῶν ὀργά- 
νων καὶ τῆς αργίας. 

’ 

πα. Ν 
᾽4σαρκόν τὲ ἅπαν τὸ σκέλος καὶ ἅμυον καὶ ἔκτεθηλυσμένον 

καὶ. λεπτύτερον γίνεται, ἅμα μὲν διὰ τὴν στέρησιν τῆς 

Μίπιας αἲι τοᾷάἵ ογας ἰοίσπ, ααἶριας ποπάμπι αποίῖ8 

{επι Ἱαχαίαπα τε] ασ αποά τα τή ΓΠαρεγίογίρας ο[ϊθιι-- 

ά111118, ΟΠΙΠΙΗΠ 4ποφαο αγίϊου]ογαπα ΟΟΙΗΠΙΠΠΘ ε[Π. Όοπι- 

πη1Ωή9 αηίθΙη γεῖ πμπο οαυ[απι αἀβσηαί απεπιαζπιοάπα 

[ο ία5 ε[ι: Γεπιε] επ], αδί αΠφιοά Ππσι]αγίαπα ἰἱτασίαί, 

ε]ίις ποπ ϊηλί οποά ϱΟΙΩΠΙΙΠΘ ο[ι; Ίαο Ιδίίαγ ἀ4θ οσαι/[α, Ἱπ-- 

αμ1ξ, ους ῖδ ΠΟ ἀμρεγὶ πεφιε αἲ, ρανίπι οααοά αγί]οιι- 

116 οσο πιοἰας Πί, γρατίϊπι αιιοὰ πεηιεαί [πο ΠΙΠΠΕΓΘ 

Γαηρὶ. Ἐρο απίεπι ἵπ [αρεγίογῖρας τεἰαί οσα οαυ[απα 

ε[ἴε οι ρατίες πε(ςθ. αμρεαπίΙγ πε(αθ αἰαπίας, ᾳπας απιβο 

ενεπ]πὲ αγἰΙοι]ο Ἰαχαίο: «Παπ ΠΟΠ γΥίάεο, 410 Ρρασίο 

Ηἱρροογαίες Ἰαχαίιπι αγου]άπα οα[Γαί19 οἵ πα Γαρογ]]οἷαί 

Ἰαχαία θμῖπι Πο Ῥο[[απί Ρτίπιο Ῥτομίρειε αιιοπαῖηις ραί- 

ἰες αἰαπίατ, Γεά Ιπίεγοεάεπίο νεπατιπι εἴ ατίεγίαγαπι ἆε- 

Ῥταναίϊοπθ αίηιο ο{]ο, 

ΓΕΧΧΧΙ. 

6 μς ἵεηι ιηϊνοΓ πα [πο «αΥΜΕ εἰ [πε ππιΓομ]ὲς 'ε[[οιτν 

αἆ Ἰαεο ε[]επιπαιιϊα ἐεπιϊμοφιε» ραγίϊΐπι φμοᾷ αγεϊοι]μς 
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χώρης τοῦ ἄρθρου, ἅμα δὲ ὅτι αδύνατον χρέεσθαί ἐστιν, 

ὕιι οὐ κατὰ φύσιν κξεται. 

Τῆς ὅλης τῶν μηρῶν οισίας μµόριά εἰσιν αἱ σάρκες, 

ὡς ἐθεάσασθε πολλάκις ἐν τῇ τῶν μυῶν αἀνατομῆ, δεικνύον- 

τος µου τῷ τῆς αἰσθήσεως αὐτῶν αἰσθηταὰ στοιχεῖα δύο 

ὄντα τάς τὲ νευρώδεις ἴνας καὶ τὼς ἔξωθεν αὐταῖς περιπη-- 

γνυµένας σάρκας. ὅταν οὖν τις ἓκ γυμνασίων καὶ τρίψεων 

ἰσχυρότερος ἑαυτοῦ }γένοιτο, τὴν μὲν τῶν ἐνῶν οὗσίαν ἐν- 

τροφοτέραν ἔχει, τὴν δὲ τῶν σαρκῶν ἐλάτιονα μὲν, ἴσχυ- 

θοτέραν δέ. τοῖς δὲ ἀγυμνάστοις καλουμένοις πολλὰ τούν- 

αντίον. συμβαίνει τῶν ἴνων ἰσχνῶν οὐσών πολλὴν μὲν, αλλὰ 

µαλακὴν δι ὑγρότητος γίγνεσθαι. προσέοιχε γὰρ ἡᾖ τοιαύτη 

σὰρξ τοῖς ἐπιπηγνυμένοις τυροῖς, ὥσπερ ἡ τῶν γυμναστι- 

πῶν τοῖς ἀκριβῶς δη πεπηγύόσι' διὸ καὶ φαίνονται μὲν 

τούτοισιν οἱ μύες σκληροὶ καὶ νευρώδεις καὶ περιγραφὰς 

ἔχοντες. τοῖς ὃ ἀγυμνάστοις μαλακοὶ καὶ σαρκώδεις, ἤτου 

ὃ᾽ οὐδ᾽ ὅλως, αλλ ἀμυδρῶς φαινόµενου ἐμφαίνοντες τὰς 

ἶοοο πποιµς [τε, ματι φμοᾷ πεφμεαῖ [μο ππµπετε Γωπρὶ, 

61η παϊμγαἰεπι [ἔαέμηα ποπ γεειπεαξ. 

Ῥατίος οπἴρας πιπ[ομ]ογαπι Ἠαδίηχα οοπ{πείητ ϱ8Υο 

{απε, αἱ 1π πιπ[οα]1 1ποϊάεπαϊς [αερο νιάϊβ]5, απαπι ἆπο 

εἴε εοτήπη ΡτϊποΙρίο ἀεπιοηβτατεπι αἴῑαε [εΠ[Ι οΟΠΠΡΥΕ- 

Ἱεπάαπίας, πεπιρο Ίρτας πεγνο[ας εἰ ΟΑΥΠΕΠΙ {Πρεχ 1ρία5 

Γρ][αίααι. ἘΈπσο αδί αιῖ5 εχεγοῖίαῖοπε εἰ {Γἱοίίοπα τοι-- 

Πίος ενααί, Άρτας ππε]Πθ αἰαπίασ, οαγο ρτασῖ]ον Πἲ, [εὰ 

Ἠγπιῖογ,. {βηανῖ5 οοπΙτατῖαπι {εγο αοοῖζ1ῖ, ρταοῖ]ες επῖπι 

Ἠργαε {[απῖ, αἲ οαχτο αἀπιοάππι οαἶάεπι αραπᾶαί, [εά οἳὉ 

ἨΠΠΟΥΕΠΙ Ππο]]15 εΠ, Ἐ]ασπιοάί επἶπι οαΓΠο οι[εας ϱπὶ 

βἆφμπο οοποτε[οῖξ τεργαε[επίαίαχ, {εὰ οἈΊΠθΘ εοτίπι αῖ 

εχκετεεπίασ, 1]ε ααἵ Ίαπι Γρι[[αίας ε{ῖ; αιιοοῖτοα 15 πι [οιι]1 

ἀατῖ, πεγνο[ εἰ ρτορτίῖ βπΐρις οἴγοιαι[ογΙρΙ οοπ[ρίοϊιι-- 

ταν; Ιπεκεγοῖία[16 Υετο 1πο]]ε εἰ οαγπο[ αρρατεη!ί, αο νεἰ 

η]]ο πιοάο νο] νικ οἴτουππι[οπρί, αῖρις ργορίετεα [πε 
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ὑπογραφάς. ὅια τοῖι οὖν εἰπὼν ὁ "Γπποκράιης τὸ σκέλος 

τούτοις ἄσαρκον γἱγνεσύαι. γεγνώσκειν δὲ καὶ τοῖς ἐκ γυμνα- 

σίων πλεύνων τοιοῦτον γενόμένον ἐπήνεγκε τῷ καὶ ἄσαρκον 

καὶ ἅμυον ἓν ἴσῳ τῷ τὰς περιγραφ ας οὐκ ἔχον αἰσθητᾶς μυῶνι 

οὐ γὰρ δὴ παντάπασι καὶ διαφ 0εἰρεταί τις αὐτῶν μῦς, αλλὰ 

ὥσπερ ἄφλεβον σώμα λέγομεν τὸ μὴ φαινομένας ἔχον τὼς' 
φλέβας, οὕτω καὶ ἄμυον, ἐν ᾧ πανιάπασιν ἀφανεῖς εἰσιν αἳ 

περιγραφαὶ τῶν μυών. ἔτι δὲ σαφέστερον ἐνδείξασθαι βουλό-- 

μένος ὁποία τις ἡ τοῦ σκέλους αὐτοῖς ἰδέα γίγνεται προσέ- 
Θηκε τὸ ἐκτεθηλυσμένον, ὅπερ ἐστὶν ὑγρὸν καὶ µαλακὸν καὶ. 

μὴ σᾳ{γγον καὶ διαθῥέον, ὁποῖον αἱ γυναῖκες ἔχουσιν. ἅπαντα 
7ὰρ ταῦτα προσηκόντως ἄν τις εἴπου κατὰ τῆς τῶν γυναικών 

σαρκὸς, ἆφ ἦς κατὰ μεταφορὼν ἐποιήσατο ἐκτεθηλυσμένον 

ὄνομα. τὸ δὲ λεπτότερον ἐπὶ τῆς τελευτῆς τοῦ λόγου προσέθη- 
κὲν ἐνδεικνύμενος, ἁπάντων τῶν κατ αὐτὸ μορίων ὅπερ ἐν ἆρ-- 
χη τῆς ῥήσεως εἶπε γυιοῦται. τὸ γὰρ [105] ἄσαρκον ἐπὶ τῆς 

κατὰ σάρκα ἐνδείας µόνης λέγεται, τὸ γυιοῦσθαι δὲ τὸ σκέλος 
ἐπὶ πάντων τῶν μερών ἑλαττύνων γιγνομένων. 

οβγΏες ο)15 τεάϊ Ηἱρροογαίες α[ζοτῖῖ, Θεά απαπ1 Ίου ᾳπο- 

ᾳἵε Πεν εκ πιπ]ία εχετοϊίαίῖοπε Ιπίε]]σετεί, αβί ἀῑπιῖ 

Ώπε σαγΠε, Ρτοχίπιε [αρ]εοῖῖ πο πια[ου]ῖς φπαίι πππ[οα]15, 

ηομ οἶγοιπι[οτῖρίϊ5 α Πηῖραςδ αἱ [οπ[α οοπιρτεµεπάαηία: 

πα]115 Πα] ἆειά εκ Τρί πιπ[οα 6 ες ἰοἱο οοσταπρίίας, Γεὰ 

Πεπί οοτρυς [πε νεπίθ ἀἱοίπια α0Ὀὶ νεπαε ποπ αρρατεΠ!, 

ία [πε ππι[οα]1 απαπα ππα[οπ]οταπι Ώπεθ Ρρεπῖίας «ἀειῖ- 

{ο[οαπῖ,  Αά Ίαεο αααπ1 οἰατίας ο[ιεπάετε γε]εῖ, 1π 18 

οι]ιιΠιος{ {ογηια οταγῖ Γεηπαίας αἀ]εοῖιί ε[επιπαίαπι, Ίου 

εβΏ πιαᾶεπς, πιο]ίο, οι αἀβτίοίαπι, Γεά Ἰαχιπα, φπα]εθ 

Γιπῖ Γεμπίπαςο ἆε «απ 6ΑΙΠΕ οοηνεηϊεπίες Ἠαεο οπιπία 

ἀῑεί Ρρο[ἴοεμε, α ααἴρας ἰταπδ]αίοπε π[ας πιπίπαίασς νετραπα 

ε[}επιἰμαιιωα.  Αά]απρῖί απἰεπι 1π εκίτέπια ογβίίοης Εεπιιῖβ 
ἸηἱοαΠθ ρατίεδ ε]ας5 ΟΙΠΠΕΦ εχίεπιαχϊ, ϱασι τει 1π Ρεϊη- 

οἱρίο ἀῑκειαί Ἰΐς νετρις Ὀτενίαφ γοδιίατ. ἃααι ᾳποά αἲῖ, 

ῄπε οαγπε αἆ [οἶαπι οαγηῖθ σαγθΗ[ίαπι τε[εγίασ;. αιοἀ γεγο 

ἀῑοΙί Ῥγενίας τεἀᾶϊ οΓ.8, αἆ Ρ8Γίε8 ΟΠΙΠΕΡ 4ας Ώχεγίοχθ 

γεάάμπίασ, 
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) πῄ’. 

Ἄρῆσις γὰρ µετεξετέρη ῥύεται τῆς ἄγαν ἐκθηλύνσιος, ῥύε- 
ταυ δέ το καὶ τῆς ἐπὶ µῆκος ἀναυξήσιοο. κακοῦται μὲν 

οὖν μάλιστα, οἷσιν ἂν ἐν γασερὶ ἐοῦσιν ἐξαρθρήση τοῦτο 
τὸ ἄρθρον, δεύτερον δὲ οἶσιν ἂν ὡς νηπιωτάτοισιν ἑοῦ-- 
σιν, ἥκιστα δὲ τοῖσι τἐτελειωμένοισο. τοῖσι μὲν οὖν τξ- 
τελειωμένοισιν, οἵη τις ὁδοιπορίη γίνεται, οἷσε ὃ) ἂν νη- 

πἰοισιν ἐοῦσιν ἡ ξυμφορὴ αὕτη φαίνεται 

"Ἠνιστι μὲν παρ᾽ "Ερόδοτον μάλιστα μαθεῖν οὐδὲν 

πλέον σημαῖνον παρὰ τοῖς ΄{ωσε τὸ µετεξειεμην τοῦ παρ 

ἡμῖν ἑτέρην" πολλάκις γὼρ αὐτῷ κπέχρηται, καθάπερ καὶ τῷ 

µετεξέτερον. δῆλον οὖν καὶ διὰ τοῦτο πάλιν ὅπερ ἡμῖν διὰ 

τοῦ τινὲς μὲν εἰ καὶ νῦν οὖν οὐ καὶ µετεξετέρου τοιοῦτον 

τὸ δΠλον,. προειρηκώς γὰρ ὅτο διὰ τὴν ἀργίαν αὐτοῖς τὸ᾽ 
σκέλος γυιοῦταυ καὶ τάχα τινὰ παρακοῦσαι νοµίσας, ὡς 

ὤπασιν χρῆσιν τῶν μορίων οὐ τρόφιμον εἶναί φησι πᾶσαν, 

ΙΙΧΧΧΠΗ. 

Ίαπτφιο π[ις αἰἰφηῖ τά φκοᾷ ναἰάε ε[]επιπατωπα ε[ξ εοπ- 

Γτππαι, [οἰυῖε εἰἰαπι αἰίφιᾷ εω εο φιοᾷ αιμρετὶ ΠΠΕΠΙ- 

ὄτωνη ἵπ ἰοηριιμάίπεπι ρτολίδεδαι,  [ου[[ηπιπι αμίενι 

ἰαεάμπέμγ, φιἰθισοµπφ µε, μπι π ΜΙΕΤΟ [μπῖ, Πῖο αγεῖοι- 

ἰωο εἰαθίεμτ; ἀευιᾶε φιμῖδιμς ἰά αοεῖαἰι, ἅμπι ἵπ αεῖαίε 

μπε αὐπποἅάμπι (επεγα, παπί ϱµιῖα [απ τοῦµ[ῖ [μπε 

Οιια ταείοπε αμίεπι ἱποτεάίαπεμτ φμῖ γοδιγί [ωπὲν ]απι 

ο/[ἑειαίπαις. 

Ύετριιπι αἰϊφιμῖς μετεξέτερος ἀῑπίτ, αποὰ αραιά Τοπεν 

Πλ] απορ[ίς ΠΡΙ νε]ίο «απ 4πο πορῖς ἀῑοῖίας ἕεερος, 

1ᾷ ε[ι αἰίεγ Ιοεί εκ Ηετοίοίο οοἱ]ϊσεσε, Ὀιίας επῖπι εο 

Γγεφαεηίεν, Πουί εἳ ΥεΤΓΡΟ µετεξέτεροι, απο βρπϊβοαϊί τὰ 

ααοά Ποδ νοοαρι]ο τινὲς, 14 εβὶ αἰϊφμί, [εὰ οἵ πμπο πο- 

4µε µετεξέτερος ἰα]ε ααἱἀρίαπα [οπαί. ῥῬΡταείαίαθ επῖπι οὗ 

Ἱρπανίαπι ους 1ρῇ5 παπι, πθ αμῖ {οτία[ε τει πη]ηα5 

Ῥεπε αοοἱρίεης εχἰβήπιεί, αεπι]ρεῖ ραγίῖαπι πιοίαπη ε{ῇ - 
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αλλά τινα ἐργάσασθαι λέγει τὴν σύμμετρον δηλονύτι, καθάπερ 

καὶ τἆλλα πάντα καθ ὕλην τὴν ὑγιεινὴν δίαιταν, ὡς ἐν ἄλλοις 

τὲ τισιν ὑπ αυτοῦ λέλεκται τοῦτο καὶ δι ἑνὸς κεφαλαίου 
ἐν τῷ τῶν ἐπιδημιῶν ἔπτῳ, ἔνθα φησὶ, πόὀνοι, σιτία, ποτὰ, 

ὕπνοι, ἀφροδίσια, πάντα µέτρα. 

πγ. 

Οἱ μὲν πλεῖστοι καταβλακεύουσι τὴν διόρθωσιν τοῦ σώμµα- 
τος, ἀλλὰ κακώς εἱλέονταυ ἐπὶ τὸ ὑγιὲρ σκέλος τῇ χειρὸ 
πρὸς τὴν γῆν ἀπερειδόμενοι τῇ κατὰ τὸ ἡγιὲρ σκέλος. 
παταβλακεύουσι δὲ ἔνιοι, τὴν ἐς τὸ ὀρθὸν ὁδοιπορίην καὶ 
οἷσιν ἂν τετελειωμένοισιν αὕτη ἡ ξυμφορὼ γένηταυ. ὁκόσου 
ὃ᾽ ἂν νήπιοι ὄντες ταύτη τῇ ξυμφορῇ χρησάµενοι ὀρθῶς 

παιδαγωγηθώσε, τῷ μὲν ὑγιεῖ σκέλει χρέονταυ ἐς ὀρθὸν, 

ἐπὶ δὲ τὴν µασχάλην τὴν κατὰ τὸ ὑγιὲς σκέλος σκίπωνα 
περιφέρουσι. μετεξέτεροι δὲ καὶ ὑπ ἀμφοτέρας τὰς χεῖ- 

ρς, τὸ δὲ σιναρὸν σκέλος μετέωρον ἔχουσο, 

οογο πί αἰαπίαχ, α[ζοῃέ ποια ΟΠΊΠ6ΠΙ, [οά απεπάαπι Ίος 
Ρταε[ίατε, Πεπηρο πιοεταίαπα, {Ποιί οείετα οπιηῖα ἵπ υπῖ- 

γετ[ο ν]εία [αἰπῃΏτί, ααοᾷ 1ρ[ο εἰ α)θῖ εἰ 1 ππα οαρῖίθ 

1π [εχίο ἆε πιοτβίθ να]ρατίραθ {ε[ίαίατ απ απι Ἰπαυ]ξ: ΙαΡος, 

οἶρμβ, Ρροίιδ, {ΟΠΙΠΙΦ, ΥΕΠΙ8, οπιπία πιοάετγαῖα, 

ΓΧΧΧΙΠ. 

Ύμος ἔεπεγα αεἰαῖο εοαἰαπηίας Ἰαεο ἵπνα[ε ρἰεγίφιε ἵπ ᾱἷ-- 

γἱσεπάο «ΟΥΡΟΓΥΕ πεβιἰρεπίες [ιωὲ, ππαίεφιε [ρε ἴπεε- 

ρτµπι ετµς οἰγομπινο[υμπίμγ πΙαΠΗ, Φιας 6 Τεβίοπε ε]ιως 

ε[ ἀεογ[ισα ιτβεπέεο. ΠΝεβἰίβεπίες επι ποππιί [ιωιε 

ἴπ γεοίσ απιμἰαπάο, φμῖδις ρο[ἴφμαπα αεἰας ἱπάμγμῖε Ίου 

νιεῖμπα αοεῖἀἰε. δεᾷ φμῖ ἴεπετα αεἰαίο Π]μοπιοάί οαἶα- 

πηϊιαίεπι επρετίμηέιγ, [ Τεοιε εάμοείμη; ἴΠίεςγο εγµΓ6 

γεείε ἱπαππδμίαπὲ, ὀὈαομίμτπι ἴαππεπ αἶαε οµαε ΙπίεΦΓΟ 

ετωγὶ τε[ροπᾶει [μό]ιοίμπες ποππµί ὁαειμίμπα αἆ µίγιπα-- 

οιε ὀταε]ίμπαι αἀπιουεπε, οἰείαιμια ϱεγΟ ογις [μ[ρεν[ῖα 

ᾖαδεμε. Αλ) 



11Η άΡΟΡΩΙΝ ΙΡΠΟΜΝΗΠΜΑ Τ. 60ί 

Εά, Οἶνανι, ΧΙ. [105. 406. ] Ἐὰά, Ῥα[, Υ. (6090.) 
Τοῖς μὲν ἤδη κεκρατυσμένοιο τὰ κώλα τοιαύτης συµ- 

φορᾶς γιγνομένης, 7γνεταυ χρῆσθαι τῷ σκέλει χωλεύονευ. 

τοῖς δὲ μικροῖς πάνυ παιδίοις, ἀλλ εἰ καὶ κατὼ φύσιν έχου 
καὶ χρῆσθαυ πὠς καλὼς δύναιτο τοῖς σκέλέσι; ῥαδυμία τις 
ἐγγίγνεταυ περὶ τὴν τοῦ πώλου ἐνέργειαν καὶ διὰ τοῦτο κα- 

ταβλακεύουσιν ὀρθοῦσθαι, τουτέστιν ἀμελοῦσι καὶ καταρῥα- 

θυμοῦσι. καὶ τὲ Θαυμαστὸν, εἰ καὶ αυτὸ καταφρονεῖ τοῦ 

διαναστάντος κωλύειν ὀρθαὰ καὶ τῶν ἤδη τἐλειουμένων ἐνίοτὰ 

μὴ τολμώντων ὀρθῶς χωλεύειν, ἀλλ ὡς εἴρηκεν αὐτὸς, εἷ-- 

λουμένων ἐπὶ τὸ ὑγιὲς σκέλος: ἐνεδείξατο δὲ σαφώς αὐτῶν 

καὶ τὸν τρόπον τῆς κινήσεως, ὁποῖός τις Ίίγνεταυ διὰ τοῦ 
εἱλέονται ῥήματος. 

πὸ. 
3 ἌἍ ” 

[106] Καὶ τοσούτῳ ῥηίους εἰσὶν, ἔσω ἄν αὐτοῖσιν ἔλασσον 
τὸ σκέλος τὸ σιναρὸν ἔη. 

"Ῥηίους εἴρηκε τοὺς ἑτοιμότερον βαδίζοντας, ὅπερ αὐ- 
ση , 3, . ’ .ω » / 

τοῖς συμβαίνει βραχέος ὄντος τῷ µήκευ τοῦ σιναροῦ σκέ- 

Οαυπ1 Ἠοπιο αείαίε Ίαπι τοβυ/[ία ε]αςπιοςϊ οα]απιῖίαίοπι 

εχρεχ]ίωχ, οΓΙΥε αἱῖ Ρροίαε[ι, ᾳπαπι παπα οἰαιπάϊοαπίες ῥρα- 

νμ]ῖ ριιεγῖς, αμῖ αΠαπινῖδ ογΓα παἰαγα]ίεγ Μαὺεγεπί, 411ο- 

π8πι 15 Ρᾶοίο η{ῖ ρο[επίιὸ Ῥαρετνεπῖί Ισπανία ᾳαεααι 

οἶγοα ππεπιῦτί αοἰἴοπεθ; αἴααο εα ἆε οαιία καταβλακεύουσιν 

ὀρθοῦσθαι, 1ά ε[ὶ ἵπ ἀῑτιρεπάο οοχροτο Πηορ]ϊσεπίες [απ 

αἰαιιο ἱσηανι. ΑΙ απῖά πιῖταπ, Π απιρα]απίε Ριετῖ γουίθ 

εἰαυάίΙσοατε ποπ Πμάεηί, αααπάο 1 αὐῖ Ίαπι τορι[Ι Γαπί 

ποπ [αβ]πεπί Ππιεγάαπι εἰαιάϊσατα, [εά πὶ Ίρ[ε ἀῑσκιί [παρε 

ΙΠΙΕΡΓΗΠΩ Οχ19 οἰγοιπηνο]ναπίαν  ΜαπΙ[ε[ίε απίεπι αρεγη] 

πΙΟάΠΙ ΠΠΟΙΙΟΠΙ8 1ρ[οχγαπα νερο οἰτομπινο]ναπίαγ, 

ΓΧΧΧΙΥ. 

Έο αμίεπι [αεῖ]ις αβιπὲ, ϱµο α[}εοίμπι οΓμς ὀγενίμς ᾖαδει. 

Εαοῖ]ας αρεπἰεδ αρρε]]αῖ εοθ αὶ Ργοπηρ!ϊτις Ἱηρτος{μπ- 

μα. αιποά οοπ]ηδιί αβὶ γἰΠαίαπι ογα8 Ώγοεν]τς ᾖαῦθηί, 



609 Σ44ΗΙΝΟΙ ΕΙΣ το ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ 
ΕΙ. Οἶωπί. ΧΗ, [108.] Εά. Ῥα[, Υ. (659. 630.) 
λουο. οὐ γὰρ δέονταν μεταφέρειν ἑλίσσοντες αὐτὸ, καθάπερ 
οἷς τελείοις οὖσιν ἔξαρθρον ἔμελλε, μµακρότερον ἐπὶ τούτῳ 
διὰ τὴν ἔκπτωσιν γενόμενον εἰς ἀνάγκην αὐτοὺς ἄγειν τῆς 

ὑπ αὐτοῦ λεγομένης ὄπισθεν ὁδοιπορίας περιφοράδην γινο- 

μένης. 

πᾶ. 
3 / κ, Ὁρ 

(650) «Τὸ δὲ ὑγιὲς ἰσχύῃ αυτέοισιν οὐδὲν ἧσσον ἢ εὲ καὶ 
.. , ς ’ ο: 

αμιιφοτὲερα υγιὲα 119. 

ή 3 3 . ο λ , 6 ” ε ”- 

Εἰκύτως τοῦςτ εἶπε' χρώνται γαρ εἰκότως τῳ υγιει 
Ἂ 3 3 / ς «/ εά 

παροαπλησίως ἢ εἰ καὶ ἀμφότερα ὑγιεινὰ ἦν. ἅτε οὖν τὴν 
» ” 3 ” ” μα ) .) 3 - 

αὐτὴν ἔχοντες αὐτῷ χρῆσιν, ἣν καὶ κατὰ φύσιν ἀμφοῖν δια- 
. 5 ε 3 - Ξ Π ” 

κειμένων εἶχον, ὁμοίως ἐυτροφοῦντο καὶ ῥωμαλέῳ χρῶνταιυ. 

- ’ 

ποτ. 
” .ω ’ ε ο] 

Θηλύνονται δὲ πᾶσι τοις τοιουτοισιν αἱ σάρκες τοῦ σκέλεος, 
” 5.» 2 ’ 5 3 ” 2/., ’ ο] « 2 

μᾶλλον ὃ᾽ ἔτι Ὀηλύνονταυ αἳ ἕκ του εξω µέρεος Ἠ αἱ ἐν 

Νοι οπῖπι οοσιπίαγ 1 οἰχοαπιασετο, απεπιαάπιοάσπα ααῖ 

αοἰαία Άνπια [μις απάπῃ Πηκαίας αγοι]α5 Ποπ ΤεροΠῖαΣ, 

απίδς ογα5 οὉ Ρτο]αρίαπι ατΠσυ]απι Ἰοηρίης οΠποιίαν, οο-- 

ρυπίτηαε, αἲ 1Ρ/ὲ απίεα Ἰπάϊσανε, 1ρ[απι, ἆαπι απιρα]αη!, 

ἵπ ο1Ώεπι ΟΙΥΟΙΠΙΓΕΓΓΟ. 

ΙΧΧΣΧΥ, 

Αιφιιε ἴπιεβγο εγµγα Πίο ππίπμς να[επὶ φιαπι [ μίτηπ - 

οιιε ΙπίεβΥ πι ε[]ει. 

Μειν]ίο Ἰοο αἁ]απρῖι; Ίαχοε Παιῖάεπι Ιπίεριο ογητο 

πἰαπίας αε(αθ αο Π αἰγαππας Ππίεσταπα ε[εί, αἱ απο 

ευπάεπι α[απα ΡΙΦε[εΙ; αἴφιε αδῖ πἰταπιφαο Ππίεσταπι εγαί, 

(μαί1[ον πασίατ εί τοραβαη 1. 

ΙΧΧΧΤΙ. 

Ίαπι υετο Πὶς οπιπἰδις «αγο εγμτὶς ε[}επιίπατιγ ρίεγμτηφιιε 

αιίεπι Ἱπαρὶς αἲ επιεγίογὶ γρατίό Φµαπι αὖὐ Ιμιεγιοτί. 



ΠΕΡΙ 4ΡΘΡΩΝ ΤΠΟΜΝΗΊΙΑ Τ. 000 
Εὰά,. Οµατι, ΧΠ. [406.] Τά. Βαῇ[,. . (620.) 

κ λε . διὰ , ” , .’ οὖν 
εἴσω ὡς ἐπὶ πολί. μυδολογοῦσε δὲ τίνες ὅτι αἳ ᾽ἁμα- 

ζονίδες τὸ ἄρσεν {/ένος τὸ ἑωυτῶν αὐτίκα γήπιον ἐὺν 
3. , ε ᾿ Ν Ν αν « " ἃ ν ἐξαρθρέουσιν, αἳ μὲν κατὰ τὰ γούνατα, αἳ δὲ κατὰ τα 

- 3 Δ 

ἰσχία, ὡς δῆθεν χωλὰ ᾖίνοιτο καὶ μι ἐπιβουλεύοι τὸ 

᾽ἄρῥεν γένος τῷ Θήλει. χειρώναξιν ἄρα τούτοισι χρέον- 

ται, ὁκύσα η σκυτίης ἔργα ἢ χαλκείης Ἠ ἄλλο τι ἑδθαῖτον 
.”, 3 ο 3 3 ΄ - ’ ε] 3 Δ ) 3 Σ 

έργον. εἰ μὲν οὖν αληθδέα ταῦτα ἐστιν, ἔγω μὲν οὐκ οἶδα. 
- 4 ’ Ἂ .. τ ” 94. [ον ’ 3 ’ 

ὅτι δὲ γἰνοιτο ἂν τοιαῦτα οἶδα, εί τις ἐξαρθρέοι αὐτίκα 
/ 2/ 

νῄπια ἐόντα. 
| ον 

- - Π ., -” 

1Ιᾶσι μᾶλλον Ὀηλύνονται φησὶν, αἱ εξω τοῦ ἄρθρου 

σάρκες ἢ ἔσω, εἰ εἰς τὴν ἐντὸς χώραν μεταστῃῇ, διὸ καὶ 

μᾶλλον ἀργεῖ τ αὐτὸ τὸ µέρος" εὲ γὰρ καὶ παρὼ φύσιν, 

ἀλλ ὅμως /ἰγνονταί τινες κνήσεις εἰς τὴν κεφαλὴν τοῦ µη- 

θοῦ κατὰ τὰ ἔνδον ἐστηριγμένα µέρη. 

πξ. 

Κατὰ μὲν οὖν τὰ ἰσχία µέξον τὸ διάφορόν ἐστιν, ἐς τὸ εἴσω 
ἍἊ ” Ὀ ” α . 

ἢ ἐς τὸ ἔξω ἐξαρθρῆσαι. κατὰ γούναϊα δὲ διαφέρει μὲν 

ΛΝοπιπι[ίί αµίεπῃ Πεγμπε «άπιατοπας Γμῖς πιατίδιις ρτοείπως 

ἴπ[απιῖδις ατεϊεμίος [μα [εᾶε επρεἰίετε αἰίας αἲ εοπᾶς, 

αά ῥεπι αἰίας, μὲ εἰαιάὶ [απε, πε [οἰ[ίσει ππατες [επηηῖς 

ἐπβάίεπίμτ, [εά οΡεγατμτῃ ἴοεο [πὲ εἰ [ιογίαπα, [αδτὶ- 

ἱετι αἰίατνε [εάεπιατίας ατίες επεγεεαπΕ. Θμαε υετα πεεπε 

πι Ίρπογο /εά Ίαεο [εφιῖ οετιο [είο, ᾖ ἀμπι ἵπ[απιες 

{μπε ατεϊομὶ επρεἰἰαπίμγ. 

Οπιπῖρας αἲί ε[επηήπατί οαγηεπι αἩ εκἰεγίογ Ραγίε 

πιαρῖ Ύπαπι αρ Ππίεγλοτὶ, αΡῖ ἵπ ΙΠ[εγίοτεπα ραΓίεΠΙ ΡΓο- 

τωπιραξ: αυαπάοφπῖάεπι «8 Ρας πιαρῖ Ίπ οἴἷο ε[. ΎἈΝαπι 

{επιοχ]ς εαραῖ αἈ Ιπίεγιοτί Ῥατίο Ἰοεί Ρταεῖεγ παίιταιι 

πιογεαίασγ, ππονείην ἵαπιειπ αΠηααπίαπα ἩΡρί Γεπιογῖ σαραί 

Ἰπιετιοτί Ῥατίε οομΙΙπείαγ. 

ΙΧΧΧΤΙΠ. 

Τη οοπς οιμἰᾶ επ Πτα τε[εγε ἵπ ΙΠΕΕΥΙΟΤΕΠΙΠΕ ῥρατίεπι 

αγεϊεμῖς επεῖᾶαι απ ἵπ εκἰεγἰοτεπι} ἵπ βεπι γεΓεγε ομῖ-- 



θοά 14 4ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 
Εά. Οµατε, ΧΠ. [406. 407. Εά. Ῥα[, Υ. (630.) 

που, ἔλασσον δὲ τι διαφέρευ. τρόπος δὲ ἑκατέρου τοῦ χω- 

λώµατος ἴδιός ἐστι. γυιοῦνται γὰρ μᾶλλον οἷσιν ἂν ἐς 

τὸ ἔξω ἐξαρθρήση. ὀρθοὶ δὲ ἧσσον ἵσεανται οἷσιν ἂν 

ἐς τὸ εἴσω ἐξαρθρήση. «ὡὠσαύτως δὲ καὶ εἰ παρὰ τὸ 

σφυρὸν ἐξαρθρήση, ἢν μὲν ἐφ τὸ εἴω µέρος κυλλοὶ μὲν 

γίνονταν, ἑστάναι δὲ δύνανται. ἣν δὲ ἐς τὸ εἴσω µέρος 
ἐξαρθρήση» βλαισσοὶ μὲν γίνονται, ἧσσον δὲ ἑστάναυ δύ- 
νανται. 

[407] ἸΤὸ κυλλὸν ὄνομα τινὲς μὲν ἅπασαν διαστρο- 
φἡν κώλου φασὶ δηλοῦν, γἐνικόν τε σημαινόμενον ὑποτι- 

θέντες αὐτῷ, τινὲς δὲ τὴν τοιαύτην µόνην διαστροφὴν δη- 

λοῦσθαί φασιν, ἐν ᾗ πρὸς τὴν ἔσω χώραν τα ῥοπὴ γίνεται 

τοῦ κώλου. Ἱούτου γαρ συμβάντος ἄναγκαῖόν ἐστι τὸ ἄκρον 

αὐτοῦ, τουτέστι πρὸς πύδα πρὸς τὴν ἔσω χώραν, ὅπερ εἲς 

τὸ τῆς στάσιος ἑδραῖον οὐ μικρὰ συντελεῖι, ὥστε καὶ αὐτῶν 

τῶν κατὰ φύσιν ἐχόντων τῶν ῥαιβών ἢ) ῥοικῶν ὀνομαξομέ- 

νων, ἀσφαλέστερον δὲ καὶ δυσανατρεπτὀτερον ἵστασθαι τῶν 

ἄεπι, [εὰ παίπιμς. δις υεγο εἰαμάιςαπαί πιοᾶις µιγίεφιιε 

ε[ξ, παπα φμῖδις ἵπ επιεγίογεπα ρτοεῖάϊε, υατὶ πιαρὶς Πιωπε, 

πηίπιμς αμίεπι γεειὶ [ἑαπὲ ομῖδις ἵπ Ιπιετίογεπι Ῥατίεπι 

ἱμαωαιμτ. οδἰπιλιεΥ ιδ εἶτεα ἰαΐος ατγεομίμς ργοτμπιραῖ, 

[αμίάεπα ἵπ ενιετίογεπι ρατίεπι υαγί μπι, [εὰ [ῖατε 

φμειπὲς [ῖ π Ππεεγίοτεπι, ναἰσὶ εἰ [γαγε παπι μο[[ιωιε, 

Ύατος ἀῑχίί κυλλοὺς, απο ποιῖπα απϊἆσπι {Πσπ]βσατί 

νο]ιπῖ ῬΡταναίΙοπεια απ ρεί, δεπετα]ε Γρ[απι εκ][Ιπιαι-- 

το: α) θαπι ἰαπίηπιπιοάο, [αῬ αιια ΠΙΕΠΙΡΥΙΠΙ 1Π εχίετ]ο- 

16η Ρατίεαι οοηγοετίας, 1π απο οα{ιι πεσείΤε εβ. εχίγεπιαΠι 

εἶας ροαάεπι [οἶ]]οεί ἵπ ΙΠΙΕΥΙΟΓΟΠΙ Ῥατίεπι [ρεείατο. Όυαε 

165 ΠΟΠ πιεΙοστ]ίεν αἆ 14 οοπ/{ετί αἱ ρες Βγπηίεν Ἱπββαί, 

ία αἱ αἱ ασ παϊυταλµίεγ ουτνῖς [απέ οταΓΙρΙθ, ῥαιβοὶ ααἲ 

ῥοικοὶ «πασος ποπηπαπίυς, βγιηῖας ρεάίρας Ἱπ[άαοί οἳ πια- 

]ουἱ πΠοβο!1ο[αργεχίαπίας 4 παπι 1 απὶ τοοία Ῥεπῖίας Ἰα- 
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Εὰ. ἶνατι, ΧΠ. [407.] Εᾱ. Βα[,. Ῥ. (630.) 
2 μ- .,/ν Ν , 3 ’ ” ᾽ -” ιω 

ακριβώς ἐχόντων τα σκέλη ὀρθα. δηλοῦται δὲ τοῦτο καξ 
ο 3 , - » , ῃ Ν 93 
ὦν ΄4ρχίλοχος είπξν, οὐ Φιλέω µέγαν στρατηγον, οὐδὲ δια- 

πεπηγμένον, ἀλλ ὅς µοι, φησὶ, µακρὸς εἴη καὶ περὶ κνήµας 
Φαν ο Ξ ο 3 ’ Ν Δ σ) , 3 
ἐδεῖν ῥοικοὺς, ἀσφαλέως ῥεβηκως ποσὶ, καρδίος πλέως. οὐ 

. » Ν ’ ω ε--ω ε 2 - -” 

μὴν εἴς τε τα προκξίμένα νυν Ίμιν 3 ακρίῥεια συντελει τῆς 

ἑυρέσεως τοῦ σημαινομένου πρὸς τῆς κυλλὺν φωνῆς. ἐκ τοῦ 
, - ς : ͵ » ” ῃ 

λόγου πάντως Ὑίνεται ὃηλον ὡς πποαχρατης οὐκ ἄδηλός 

ἐσιιν. ὅταν γοῦν εἰς τὴν ἔκτὸς χωραν μειαστῇ τὸ ἄρθρον, 
΄ ᾗ ΄ -” Ἂ Ε ” 

ἵστασθαί φησι δύνασθαι τούτους μᾶλλον 3 εἰ ὀπίσω µετα- 
Π ο ε π -ᾱ 

σταίη. κατὰ Θάτερον γὰρ ὁ ποὺς γίνετου τῷ παντὶ σώματυ 
τοῖς έξω μετεστηκὸς ἔχουσι τὸ κατ ἰσχίον ἄρθρον. ἄποκε- 

- 3 Δ α ΄ Ν ΄ 

χώρηκε δὲ τῆς εὐθυωρίας ἔκτὸς, οἷς ἐθλήθη τὸ σκέλος. 

ἴσμεν δὲ καὶ αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων ὅσοι φύσει βλασσότερου 
χεῖρον ἱσταμένους ἅπαντας καὶ μῆτὲ Όσῖν ὠκέως δυναμένους 

εὐανατρέπτοις τὲ γιιοµένους καὶ Καταπίπτοντας ἑτοίμως ἐπὶ 
υ ΄ , τ ἃ . - . 

σμικραῖς προφασεσι. ταύτην οὖν τὴν διαφορᾶὰν τῶν πρα- 
δν 4 , ” εἰ -. 3 , 

γματων μεγίστην μὲν δύναμιν ἔχειν ἓν τῷ ἰσχίῳ, δευτέραν 
ας - ’ - - ᾽ 

ὃ᾽ ἐν τῷ Ἰόνατι, καὶ τρίτην ἐν τῷ σφυρῷ" κατὰ γὰρ τὸ 

Ρεπί ογατα. Τά νε]! εκ Ατεμί]οσ]ο Ρραίεί «παπα {πι : 

ΙΠΙρεΓαίΟΤΕΠΑ ΠΙΔσΠΙΠΙ ἨΟΠ ΡΥοΡο ογαγίρας ἀἰναγίσαπίίρς, 

Γεά ρατνιπΙ ογισίρας οαννῖδ, ρεάῖρας Εγνηῖετ Ππ[ῃΠεπίθιι 

εἰ απ]πιϊ απάαοῖς.  Ύεταπι οπτίο[α ΙπαπΙΠίΙο Πσηϊβοαβ[Ιοπ16 

κυλλοῦ πη]]] αἆ ργαςΓεπίεπι Ιοου"πι οοπ{[ενί: εκ {ρ[α επῖπι 

ογαίῖοηπε Τία ρ]απαπαι ΠΕ, ταί ἩΠιρροοσταίε πι]]ο πιοάο οἳ- 

Γοπνυς ε[[ε νϊἀεαίαγ. Ἐχρο ααἶρας ἵπ εκἰετίογεπι Ραγίεπι 

ατιῖοπ]ας Ῥγοσϊάϊξε, Πατε πιαρῖς Ροί[ε α[τπιαί αΎπαπι φπῖ- 

Ῥις Ἱω Ιπίεγίοτεπι νεπῖ, ΊΝαπι αμἶθας «οκαθ ατίοα] 18 1 

εχίεγίογεπι ΡαΓίεΠι εχο]ά1ξ, ρες ο τεπίοπε 1Τοίΐιιδ οοτρογί8 

οοἱ]οσαίασ; τεσεᾶῖῖ απῖεπι α Πία φπῖ ε τεσίοπε «[, αδὶ 

αγίτοι]ας 1π Ἱπ{εγίοτεπι ρατίεπι οοπνετίατ. Οοπ[αί αιι- 

ἴεπι ΟΠΊΠες Ἠοπιϊπες ου παἰπχα]ίετ να]σί [απὲ ἀειοτῖις 

Βατε, πεφιε Ροί[ε οε]ετῖίετ οιγγετε ἰππι ΡάΓΥΟ ΠΙοΙΠεΠΙΟ 

8ο Ἰενῖ ἆ4ε οαὔ[α οβἀετθ. Ἠοο Ισίίαγ τεταπι ἀῑ[ογίπιεῃ ἵπ 

οοχα πιαχίππαπι ε[ε, ἀεϊπάς ἴπ 6εηα , [ετίῖο αἆ {α]ος; σοπι- 

πηἰ[αχας επῖπι πιαρηϊπάίπεαι Ποσαθ «ποπ πιασημάο 
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Εά. Οµατι. ΧΠ. [107.] -.Εά. Ρα[. Ῥ. (680.) 

μέγεθος δήλονότι τῆς διαρθρώσεως καὶ τῆς βλάβης ἔπεταυ 

μέγεθος. ἐκ τούιων οὖν δῆλον ὡς ἄμεινον ἵστανται καὶ βα- 
δίζουσιν οἷς εἰς τὴν ἔξω χώραν ὤλισθεν ἡ κεφαλὴ τοῦ µη- 

ροῦ, περὶ ἧς ὀλίγον ὕστερον ἐρεῖ. 

πι. 
“ . [ή ” .] η 

11 γε μὴν ξυναύξησις τῶν ὁὀστίων τοιἠδε γίνεται" οἷσι μὲν 
. ᾽ ΔΝ . ’ Ν -- ’ ε] -” 

οὖν καιαὰ τὸ οφυρὀν ὀστέον τὸ τῆς κνήµης ἐκστῇ, τού- 
4 -” υ ΄ π] πα κ. ” 

τοισι μὲν τα τοῦ ποδὸς ὁστέα ἤκιστα ξυναύξεταυ. ταῦτα 
' 2 Π ” / ῃ 3 . ” 

γὼρ ἐγγυταιω τοῦ τρωματὸς εἰσι, τὰ δὲ τῆς κνήµης 
η] ”ε 3 Ν ’ 

ὁστέα αὔξεται μὲν, οὐ πολὺ δὲ ἐνδεεστέρως. αἳ µένιου 

σάρκες μινύθουσιν, οἷσι ὃ᾽ ἂν κατὰ μὲν τὸ σφυρὸν μέν 
ι » . Δ ’ ἳ υ σε. , η 

τὸ ἄρθρον κατὰ φύσιν, κατὰ δὲ τὸ γόνυ ἐξεσιήκῃ, τού- 
Δ -” ῃ υ. Π 3 3 , . Γ. ς ΄ 

τοτισι το τς κν]µιης ὀστεον ουκ ἑθέλει ξυναυξεσθαι ομοίως, 

αλλὰ βραχύτατον γίνεται. τοῦτο γὰρ ἐγγυτάτω τοῦ τρώ- 

µαιός ἐστιν τοῦ µέντου ποδὸς τὰ ὁστέα μινύθει μὲν, 
σοκ 3 « , α ῃ ῃ ”, ϱ’ 

ατὰρ οὐχ ὁμοίως ὥσπερ ὀλίγον τι πρύσθεν εἴρηται, ὅτυ 
π ” π π η ῃ ο/ Β Ε ᾽ ε 

«τὸ ἄρθρον τὸ παρὰ τὸν πὐδᾳ σώὸν ἐστιν εὲ δὲ οἳ 
Π 9 ’ / ι] -” ” ” Ἂ κα 

χρέεσθαυ 1δύναντο, ὥσπερ καὶ τῷ κυλλῷ, ἕτυ αν Ἴσσον 

οοπ/[θα1{ΗΥ, Ἠϊπο εγσο πιαπ]Γεβωπι εἴι «ϱο5 πες βατ 

αἴηια 1ηστεςί, αα1ρας5 Γεπιοτῖ5 οαριῖ 1η οεχίενίογεπι Ρρανίεπα 

Ριοἱαρίαπα ε[, ἆε 41ο ραι]ο Ππ[ογίαφ ἱχαρίαρί, 

ΙΧΧΣΧΥΠ. 

Ταιίο αμίειι ἱπεγεππεπεὶ ο/[μπι Ίιαεο ε[, Ομίδις αἆ ταίος 

εγις εκοἰἀετίε, ἐὶς ρεᾶίς ο[]α παἰπίπιμηα ποτε[ομπί, Ίαεο 

επῖπι «ο ᾖ[ηείπια [ως πι «Τε αιἰδεμµΗ πεφμε 

σημ]έο Ππἶπις, 6αΓο ἕαπιει πχ. δε ομίδις αγιῖ- 

εμἰµς φμὶ αἆ ἰαίος ε[ [μο ἰοσο ππαπει, Πε αμῖ αά ει 

εἰαδίει, Πῖς ογιεΓἰ5 ο[]α ποπ αέφιιε ἱπογε[εμε, [εὰ ὄτε- 

υί[ηπα [ωπὲ μὲ φμαε οἰῖο ργοαῖπια [η. -ᾱἱ τι ψεᾶε 

πηϊπμιπίωγ φμίάειπ, [εὰ πο [πείτε φιιεπιαζμποάμια 

Ῥαμίίο απἱε ἀἰοίμπι ε[ξ, φιοπίατα αγιἰεμίμς οιι αἆ ρε- 

ἀεπι ε[ἰ ἱπνϊοίαεμς [ετυαίατ; φμοά[ι μεὶ ρεᾶε {1εεγεῖ, [οιε 

ομπα υαγως ε[ἒ, πι αάλιο [ες πιεΓεπΜ1) ρεᾶἰς ο[]α. 
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Κὰ. Οπατῖ. ΧΠ. [407. 408. 1 Εά. Βαἴ, ει, (650. 631. ) 
ὁμωωθη τὰ τοῦ ποδὸςρ ὀστέα τούιοισιν. οἷσι ὃ᾽ ἂν κατὰ 

τὸ ἐσχίον ἐξάρθρησις γένηται, τούτοισι τοῦ μηροῦ τὸ 

ὀστέον οὐκ ἐθέλει ξυναύξεσθαι ὁμοίως. τοῦτο γὰρ ἐἔγγυ- 
τάτω τοῦ τρώματόρ ἐστιν, ἀλλὰ βραχύτερον τοῦ ὑγιέος 
γίνεται. τὰ μέντοι τῆς κνήµης ὁὀστέα οὐχ ὁμοίως τού- 
τοισιν αναυξέα γίνειαι, οὐδὲ τὰ τοῦ πὐδός. διὰ τοῦτο δὴ 
ὅτι τὸ τοῦ μηροῦ ἄρθρον τὸ κατὰ τὴν κνήµην ἐν τῇ 

ἑωυτοῦ φύσει μένει καὶ τὸ παρὰ τὸν πὀδα. σάρκες µέν- 
τοι χρέεσθαι τῷ σκέλει ἐδύναντο, (631) ἔτι ἂν μᾶλλον 
τὰ ὁστέα ξυνηυξάνετο, ὡς καὶ πρόσθεν εἴρηται, πλὴν τοῦ 

μηροῦ. καὶ ἧσσον ἄσαρκα ἐἔη. «ἀσαρκότερα δὲ πολλῷ ἢ 
ὑγιέα ἠν. σηµήίον δὲ ὅτι τοιαῦτά ἐστιν. ὁκόσοισι [108] 

γαρ τοῦ βροχίονος ἐκπεσύντος γαλιάγκωνες ἐγένωντο ἐκ 
7ενεῆς ἢ καὶ ἐν αὐξήσει πρὶν τἐλειωθῆναι, οὗτοι τὸ μὲν 
ὀστέον τοῦ βραχίονος βραχὺ ἴσχουσε, τὸν δὲ πῆχυν καὶ 
ἄκρην τὴν χεῖρΑ ὀλήῳ ἐνδεεστέρην τοῦ ὑγιέος δια ταύ- 
τας τὰς προφάσιας τὼς εἐρημένας» ὅτι ὁ μὲν βραχίων 
ἐγγυτάτω τοῦ ἄρθρου τοῦ τρώματός ἐστιν, ὥστε διὼ 

Οωΐδως νεγο εοπαε αγεϊομ]ας Ργοπιονειγν Πὶς Γεπιογὶς ος 
ποπ ρατίίεγ Ιπεγε[οίε, ργοκίπε ΓΓφιίάεπι νοίίμπι αεἰηισίεν 
/εἆ ἰπιεβτο ὀγερίως ευαᾶἰε. Ἠὶς ἑαπιεῃ ο[]α εγμγὶς εἰ 
Ρεάἰς εἰἴαπα πο αεφµε ἵπεγε[οετε Ρτολίδεπιμγς ἱά αιίεπα 
ευεπῖε ψτογρίετεα φιοᾷ εἰ [εηπογίς αγεἰεμίμς φμῖ ομπη Τι 
εοπαπεεῖιμήν εἰ εγμτῖς, ομὶ οµπι μεᾶε [ιο ἶοοο πιαπεις 
εγµ5 ἴαππεπ µπίνετ[μπα ἰιὶς βγασίως τεαάάίεμγ. Οιοά(τ 
οἵµτε μεὶ ρο[]επεν ο[]α ππαβίἰς αἆλιο αμδετεπίμτ, [τομε 
απίεα Φμοφμε ἀἰοιμπι ε[, Γεπιογε εποερίο εἰ ππἶπμς «ᾳγΟ 
ΠΙΙΗΜΕΓΕΙΗΥ, ἍΤΠΜΙΙΟ ἴαππει πιαδῖ: ο µατῃ ἴπ [αμο εΤΗε, 
{μ]ως αμίεπι γεί ἱπαίοίο [ωὲ ἐίί φιείδιες Ἰεωπηεγί [αεί 
»εἰ α Ργίπιο παιαἰὶ ἀίε νεὶ ἆμπι ἰπετε[ομπι ρττμσφκαπε 
γούι(ὶ [ιωιε ὀγευίογες γεάἆιπιιτγ. ἀΚὶ ἠμπιεγί ος ὀχενίως 
ὀγαε[ίμπα νετο εἰ ΠΙαΠΙΗΠΙ [απ μαμίίο πιπογα λλω 
οὗ εαι[ας [μρεγίις ἀῑσίας, ομῖα Ίμππεγις ἰαε[ο αγεϊοµἰο 
Ῥτορίογ ε[, ιάείγεο ὀγευϊοι γεάώἰέμνς ὀγαελ]ίμπι Όεγο 
ε]ωαπιοᾶἰ ποβαε πο [παίιεγ οεᾶιε, οιοπῖαπι [μµππεγὶ 
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τοῦτο βραχύτερος γέγονεν. ὁ ὃδ᾽ αὖ πῆχυς ὁιὰ τοῦτο οὐχ 
ὁμοίως ἐνακούει τῆς ξυμφορῆς, ὅτι τὸ τοῦ βραχίονος ἄρ- 

Όρον τὸ πρὸ τοῦ πήχεος ἐν τῇ αἀρχαίῃ φύσει μένει, ἤ τὲ 
αὖ χεὶρ ἔτο τηλοτέρω ἄπεστιν ἢ ὁ πῆχυς ἀπὸ τῆς ἕυμ- 
σορῇῆς. διὼ ταύτας οὖν τὰς εἰρημένας προφάσιας τῶν 

ὁστέων τά τὲ μὴ συναυξόµενα οὐ συναύξεται, τό τὰ 
ξυναυξύµενον ξυναύξεται. ἐς δὲ τὸ εὔσαρκον τῇ χειρὶ 

καὶ τῷ βραχίονι ἡ ταλαιπαρίή τῆς χειρὸς μέγα προσω- 
Φελήσει. ὅσα γὰρ χειρὼν ἔργα ἐσεὶ, τὰ πλεῖστα προθυ- 

µέονταυ οἱ γαλιάγκωγες ἐργάρεσθαι τῇ χειρὶ ταύτην ὅσα 

καὶ τῇ ἑτέρῃ δύνανται, οὐδὲν ἐνδεεστέρως τῆς ἀσινέος. 

οὗ γαρ: δεῖ ὀχέεσθαι τὸ σώμα ἐπὶ τῶν χειρῶν, ὡς ἐπὶ 

τῶν σκἑλέων, αλλα κοὔφα αὐτοῖσι τὰ ἔργα ἐστί. διὰ δὲ 

τὴν χρῆσιν οὐ μινύθουσιν αἱ σάρκες αἱ κατὰ τὴν χεῖρα 
καὶ κατὰ τὸν πῆχυν τοῖσι γαλιάγκωσιν, αλλα καὶ ὁ βρα- 

χίων τι προσωφελέεταιυ ἐς εὐσαρκίην διὰ ταῦτα. ὅταν δὲ 

ἰσχίον ἐκπαλὲς γένηται ἐς τὸ ἐἴσω µέρος ἐκ γενεῆς ἲ καὶ 

ἔτι νηπίῳ ἐὐντυ μινύθουσι αἱ σάρκες, διὰ τοῦτο μᾶλλον 

) τῆς χειρὸς ὅτι οὐ δύνανται χρέεσθαυ τῷ οκέλευ, 

αγεϊοιμ]ως σμὶ ομπη Ὀγασλῖο οοπιπαεῖει ἵπ ρτίίπα [εᾶς 

ππαπεῖς Ἱπαπις ἴτεπι ἰοπρίμς ἀἰ[ίαί α υἰίο φµαπι Όγα- 

οµῖωπ. Οὔὐ γτορυβίας ἐδίιμγ οαι[ας φμαεεµπφιε ο[]α νἱ- 

εἴμπι αιπρμπέ Ιπεγεπιεπίο Ῥτομιδεπιµγ: φµαε ποπ αἲξίι-- 

σιπὲ, πο ῥΤοΠΙδεπὲμγ. ΊΤωἱέμτα αμί επι [αεἲε αἆ δομή 

Παδίειπι ἐοεῖις ὀγασλῖ ἰαῦογ Ἱπαπµς: παπα οιῖ Πη1ΕΓΙΙΠΙ 

[απι ἱμααίμπι ὀγευϊογεπι Παδεπῖ, ρίεγαφιε επ Ἱπαπµιπῃ ορε-- 

τίδις πο πππμ γΓαε[ίατε Ῥο[}μπε πιαπι ε]μς γρατεῖς 

οµαπῃ ἴΠπίεργας. ΊΝεφιιε ΕΠΙΤΗ ο μεππαάπιο ἄιιπα ογγίδις, 

ια πιαπίδις [εγεπάμπι εοτρις ε[, /εὰ εαγµπι ογετα ἰενία 

Γ μπε; Ρτορίεγ [μπα νεγο ἰῖς φμῖ ἰμωαίηι [απ ΠΕΠ ΕΥΑ 

ὑγευίογεπι Ἱαῤεηῖ, «αγο Ἱπαπις ασ ὑγαελιὶ ΠΟ Ππιμιεμη, 

/εὰ εἰ ΠιΠπιργις ἰπᾶο αἰϊφμα Ραγίε πηρίειμγ. Ὀδί νεο 

ἵπ ἰπεεγίογεπι ΡαΥίεπα εοὔαε ατεϊομ]μ5 επεεᾶιι νεἰ ἵπ Ἱµίεγο 

ππαιγὶς υεὶ αἆλιιο πι απείδιις 6ατο Ἱπαρίς παει Φμαπι 

ἵπ ὀταε]ίο, εα ἄε εαι[α αμία ϱΤΜΥΕ μἲἱ ΤΟΥι Ρο[]μπ:. 



ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ ΣΠΟΜΝΗΜα 1’ θ09 
Γὰά. ΟΠατί, ΧΗ. [408.] Σά. Βαί, γ. (681) 

Σαφὴν οὗτός ἐστιν ἅπαξ ὁ ἐφεξῆς λόγος αὐιώ κεφά- 

λαια μὲν ἔχων τῆς διδασκαλίας δη ταῦτα. τῶν ἐξεστηκό- 

των τῆς οἰκείας ἔδρας ἄρθρων τὰ μὲν ἐγγύτερον μᾶλλον 

ἀναυξῆ καὶ ἄτροφα γίγνεσθαι, τὸ ὃ ἄποθεν ἦτιον. ἐπὶ 

δὲ τῶν ἐξαρθρήσέων τοῦ μηροῦ πολὺ μᾶλλον ἥπερ ἐπὶ τῶν 

ἔξω καὶ ἄναυξες καὶ ἄτροφον ἀποτελεῖταυ τὸ χὠλον, διότό 

καὶ χεῖρον οὖν οὗτοι κινοῦνταυ καὶ μᾶλλον κωλύουσυ. λέγει 

δὲ καὶ ἐπὶ τῶν γαλιαγκώνων, οὕτω δ αὐτὸν ὀνομάξειν τους 

βραχὺν ἔχοντας τὸν βραχίονα ἔφην, διὰ τὴν εἰς μµασχάλην 
ἐκπτώσιν, ὅταν ἔτι αὐξανομένων τῶν σωμάτων τοῦτο παθοὔῦσε. 

τούτους οὖν φησι τοὺς γαλιάγκωνας ἦττον βλάπτὲσθαι τὴν 
ὕλην χεῖρα, βλαπτόμενον τὸ σκέλος ἅπαν, ὅταν ἐκπαλαίσωσό 
τὸ κατ ἰσχίον ἄρθρον, ὅτι πολλὰ τῶν κατὼ τὸν βίον ἔρ-- 
γων ἱκανῶς διαπονοῦσεν οὐ δυναμένων ὁμοίως τούτοις χρῆ- 

σθαι τῷ σκέλει, οἷς ἐξεπάλαισαν ἔσω τὸ κατ ἰσχίον ἄρ- 
ὁρον. 

Φειιπο Ἠῖο αΙ [εαιίας απ]νετίας Ρετ[ρίοαμς εβ, ἆο- 

οίτίηαε αμίεπι οδρίία ἆιο λαθεῖ. ΌΏμαο αἆ ρτο]αρ[ο αγί]- 

ομίο5 ρτορίι5 αοεεζαῖ πηαρὶς Ἱπογεπιεπίο ΡτοἩΙρεηίασ, επιᾶ-- 

ογεἰουπίφ ας: πηῖπαδ απαε Ιοηρῖας αὐ[απί,. Έεπιοτε ααίθΠι 

Ἰηπαίο πιη]ίο ππασῖς πιεπιΌγιπι 1Ππογεπιεηίο ρτοµ]ρείατ α- 

ᾳπε επιαογε[οί, { ἵπ ΠΠπίεγίογεΠι Ρανίθι ᾳµαπι Π 1Π εχίε- 

τ1ογείῃ Ρτογηπραξ, Παμ]άεπι ἀείετίαςδ πιονεμίαχ εἰ ο]αιιά]-- 

σαπί Ἠπιαρῖε.  Μεπι]μΙξ απίεπι ΕΟΓΗΠΙ (105 γαλιάγκωνας 

νοσαξ, ϱἩο νοσαρι]ο τε] αριά {ρίααι Πρηϊβοαγϊ «ος φαἲ 

οϱ Ἠιπιεχί σαριῖ ἴπ αἶαπι ρτο]αρίινα ἆαπῃ αἆλαο Ἱπογε[οιηξ 

Ἠαπιεγαα Ῥτενίογεπι Ἠθρεπί. Η]ς αἲῖ πΙπς Ἰαεάῖ Ρταςλ αι 

οίσηαν ϱ πα οταδ ἰοέαπι 11156 απἴρας Ἰαχαίαχ ατἰῖου]ας αἱ 

1π οοχαπι ΙΠπ[ετίασ, αποπίαπι 11 πι] νἰίαε ορετῖριι5 

Ιαβοταπί; αἲ ποα Ππλίευ απ οχωτο ροί[απί α ωρα {6-. 

πιο] αγοι]15 1π ΙΠίεγίοτεπα Ῥρατίεπι ΡΤΟΠΙΟΥΕΙΙΙΥ. 

ΟΛΕΝΝῦ5 ΤΟΝ. ΧΥΙΗΙ. θα 
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πο’. 

αα8 ο ε - 9 ε 3 

Λήαρτύριον δέ τι ἓν ἔσται ἓν τοῖσεν ὀλίγον ὕστερον εἰρησο- 
μένοισιν, ὅτι ταῦτα τοιαῦτά ἐστο, 

Τίνα λέγει τοιαῦτα τὰ ἔχτεινε, καίτοι τὸ μαρτύριον 
ἐρεῖν ἐπαγγέλλεταις ὅτι καὶ τῶν παρὼ φύσιν ἐχύντων αὐ- 

τῶν τὼ μὲν ἦιτον κινούμενα μᾶλλον αναυξῆ καὶ ἄτροφα 
γίγνειαι. ἐπηγγείλατο μὲν ὁ αὐτὸς δείξειν ὁ “Ιπποκράτης 

ἐπὶ τῶν ὀλίγον ὕοτερον εὐρησομένων. ἐγὼ ὃ᾽ ὅταν ἐπὶ τῶν 

λέξεων ἔνεστυ τοῦτο πράττειν, τηνικαῦια ἀναμινήσω τοῦ λόγου. 

μη 

[409] Οκόσοιοι ὃ᾽ ἂν ἐς τὸ έξω ἡ τοῦ μηροῦ κεφαλὴ 

ἐκβῃ, τούτοισι βραχύτερον μὲν τὸ σκέλος φαίνεται, παρα- 

τεινύμενον παρὰ αὺ ἕτερον εἰκότως' οὐ γὰρ ἐπ ὀστέον 
ἡ ἐπίβασις τῆς κεφαλῆς τοῦ μιοοῦ ἐστιν, ὡς ὅτε εἴσω 

ἐξέπιπτεν, ἀλλὰ παρ ὀστέον παρεγκεκλιµένην τὴν φύσιν 
ἔχον, ἐν σαρκὶ «δὲ στηρίζεται ἐγρῇ καὶ ὑπεικούσῃ, διὰ 

Γ ΧΧΧΙΣ. 

Ηπες τα Παδετε τὰ ιε[ἰαδίι φμοᾶ ραιμίίο ἵπ]γα [ιῦ]ιοιεπαιω. 

Οπαεπαπι {απί απογαπι ἱε[μπιοπίαπα αἰ]αίαταπ Γε ρο]- 

Ποείαν  Ἠαεο [απε ϱπαε οκ 1 αιιάθ Ρῥγαείες παΙΓαΠΙ 

Ἰαδεπίς Ύ41αθ ΠΙΙΠΙΦ ΙΠΟΥΕΩΗΥ χηαρῖς απιεπίο ΙΠογεΙΠΕΙ- 

ἴοᾳαε ρτολυευίαχ, Ρο]]οείασ οχὔρο Τρίε Πἱρροογαίες ο ει- 

{υναπα [ο 1π 1 αιιας ραμ]]ο Ἱπί[τα [αράεί εογαπι {ε[πιο- 

παπα, Ἠσο Ύαμα αἆ Ἰ]οσυή νεηίαπι δί 6αΠ1 τοι ασ]ί, 

Ἰαηο Ιρ[απ ΟΓαΙΙΟΠΕΠΙ 1Π ΙΠΕΙΠΟΓΙάΠΑ Υ6ΥοσςαΡο. 

Χο, 

Ομἱδιις ἴπ οπΜεΓΙΟΥΕΙΙ ραγίεπι [επιογὶς εαριὲ εἰαδίεμην οτι 

[ ομπι αἰτεγο επεπααίμη, ὑγευῖμς ε[, ἰάψμιε τοι ἵπππιε- 

ΥΙΟ Φ1α ᾖεπιογὶς οαριὲ πο ᾖ[εγαίμ [μετ οἳ, [ομε 

«Φμαπᾶο ἵπ ΙΜεΓΙΟΓΕΠΙ ραΓίεπι μΓουαεύαι ; Γεά ]ωτα ος 

φιοά πιο ΡΓοδεε, [εὰ παιµγα γε[άει, ἵπ εαγπεπι Ἰιι- 

ππάαπι οεώσπίετπφιιε ἰΠ]ρατμή, Ίιαο ἴίαφμε ὧε εαµ[α ὃγε- 
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τοῦτο μὲν βραχύτερον φαίνεται, ἔδωθεν δὲ ὁ μηρὸς παρὰ 
πὴν πληχάδα καλεομένην κυλλότερος καὶ ἀσαρκότέερος γί- 
νέται, ἔξωθεν δὲ ὃ γλουτὸς κυρτότερος», ἅιξ ἐς τὸ έξω 

τῆς κεφαλῆς τοῦ μηροῦ ὠλισθηκυῖας' αιὰρ καὶ ἀνωτέρω 

φαίνεται ὁ γλουτὸς, ἅτε ὑπειξάσης τῆς σορκὸς τῆς ἐν- 

ταῦθα τῇ τοῦ μηροῦ κεφαλῆ, τὸ δὲ παρὰ τὸ γόνυ τοῦ 

μηροῦ ἄκρον εἴσω ῥέπον φαίνέταυ καὶ ἡᾗ κνήμη καὶ ὁ πούς. 

Περὶ τῆς δευτέρας διαφορᾶς τῶν εἰς τὸ ἰσχίον ἐξαρ- 

Φρήσεων ὁ λόγος αὐτῷ νῦν ἐστι, τὰ φαινόμενα νοσήματα 

ὁιηγουμένῳ καὶ ιὰς αἰτίας αὐτῶν προστιθέντι, καθάπερ 

ἐπὶ τῶν πασών ἐποίησεν ἐμπειρικῆς διδασκαλίας ὀὔτξ ἅπο- 

λιιών τι σαφἠς δὲ καὶ οὗτος ὃὁ λόγος ἐστὶ σύμπας. 

Μα. 

Ίταρ οὐδὲ ξυγκάμπτειν ὥσπερ τὸ ὑγιὲς σκέλος δύνανταυ. 

τὰ μὲν οὖν σημήϊα ταῦτα τοῦ ἔξω ἐκπεπιωκότος μηροῦ 
είσυ. 

υἱμς αρρατει. {πίεΓίο αμίεπι τεδίο ὁµα ετµτα. αἀἰσι-- 

ειίµΓ «ανα Ιπαβις εοπ/ρἰείεω ει ῥγαοἰ[ίογ ε[ἐρ εχτεγίοΥ 

νετο φίδδα, ι Φαπι υειεγῖ Γειποτὶς οαρµι. ὅδεᾶᾷ εε 

οἰωπὶς αμρατει [μρεγίογ, οφ 1 φµαε ἰδὶ «αγο ε[ οεάας 

οαρῖιῖ [εππογῖ; [επιογῖς ἵμεπι επιγεπιῖίας Φαε αἆ βεπιε 

ε[ὲ ἴπίγο [ρεείαῖ, ποιι [εομς εἰίαπα οἵμς εἰ ρες. 

ΑδβΙι πιπο ἆε οοχαο αγ[ίοµ]ο ἵπ αἰίεταιη ροτίεπι Ἱα- 

καΐο, ΠΔΥΤΑΙᾳΙΘ Ἱηπα]α 1ιαο 1Ρῖ αρρατεπί εἰ οααίας αἆ]1οῖί, 

απεπιαἁπιού απ ἵπ οππΠΙΡΗς {εοΙί, πμί]ααε ρταεἰεγ]ξ εκ θ8 

ἀοοπῖπα «1άε Ἰπ εχρεγϊπιεπίο αιί ταίΙοπθ οοπβΒΙί, ΌπαἙ 

οχα[ῖο απΙγεγ[α {ι]ίεχ 1π αρετίο ε{ἰ, 

Χο, 

δεα πεθιε «ΙΥΡαΤε εΓι5 ρο[}ιωιε γετιπᾶε ας Γαπιιπα. Παε 

{μπε εΓδο ποίαε ΓΓεπιου ἶς ἴ επΙΕΓΙΟΥΕΠΙ ματίεπι εχει επεῖς. 

. 

οᾳ3 
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Λαὶ τοῦτο ος τῶν ὄπισδεν μυών ἀνειβαινόνεων 

τῇ κάμψει διὰ τὸ μὴ δύνασθαι μιέχρυ πλείστου τὴν ἔκτασιν 

ὑπομένειν ἐν τῷ τοιούτῷῳ σχήµατυ. 

μό' 
(699) Οἷσι μὲν οὖν τετελειωμένοισιν δη  ἐμπεσὸν τὸ ἄρ- 

Όρον μὴ ἐμπέση, τούτοισι βραχύτερον μὲν φαίνεται τὸ 

σύμπαν σκέλος, ἐν δὲ τῇ ὁδοιπορίῃ τῇ μὲν πτέρνη οὗ 

δύνανται καθικνέεσθαι ἐπὶ τῆς γῆς, τῷ δὲ στήθει τοῦ 

ποδὸς βαΐνουσι ἐπὶ τὴν γῆν. ὀλίγον δὲ εἰς τὸ ἔσω µέρος 

ῥέπουσε τοῖσι δακτύλοισιν ἄκροισιν. ὀχέειν δὲ δύναταυ 

τὸ σώμα τὸ σιναρὸν σκέλος τούτοισι πολλῷ μᾶλλον 
οἷσιν ἂν ἐς τὸ ἔσω µέρος ἐκπεπτώκη, ἅμα μὲν ὅτι ἡᾗ κε- 
σαλὴ τοῦ μηροῦ καὶ ὁ αὐχὴν τοῦ ἄρθρου πλάγιος φύσει 
πεφυκως ὑπὸ συχνῷ μέρει τοῦ ἰσχίου τὴν ὑπόστασιν πε- 

ποίηται, ἅμα δὲ ἄκρος ὃ ποὺς οὐκ ἐς τὸ ἔξω µέρος 

ἀναγκάζεταυ ἐγκεκλεῖσθαι, αλλ ἐγγὺς ἐστι τῆς ἐθυωρίης 

τῆς κατὼ τὸ σώμα καὶ τείνει καὶ ἐσωτέρω. 

Ηοο νεγο αεοϊζί οὗ πιω[οι]ο Ῥοβεσίογε απ Πακαὶ 

τεραρπαπῖ, αποπίααι Ἱία ΠραταιΙ Ῥ]ΠΙπππ οχἰεπάί πο 

ΓαΠΗπεηῖ. 

ΧΟΠ. 

Οιῖδις ετρο αείαιε Ἰαπαι γοζίι[ία Ῥτοίαρ[ις αγεομ]ιες 71ΟΙι 

τευεγεειγ, ἐοέμπα ογµς ὀγευῖις ᾗιε; εαἰω ἵπστε[]ι 1εγγατι 

ποπ οοπεἰπρίε, [εά ρἰαπία ἵπια επιγεππῖφμε ἀἱβιῖ ραγωτα 

ἴπ ΙΠΙΕΓΙΟΤΕΙΙ ραγίεπαι [ρεοαπὲ, ππε[ίμεφιμο Ἰά εγες [μρε- 

τίμς εοτρι5 ᾖ[εγε, οµαπα ο μίδς ἵπ ἰπιεγίογεπι ραγίεπι εω- 

εε[πε, ρατεῖπι ομία ᾖ[επιογὶς οαρμὲ εἰ αγιομί εεγυῖα 

οµπι παίμ]α α ἰαίεγε εοπιΕΙιεαΕΙΥ Ἱπαδπα επ ματιε «0- 

ααο [ιδ], Ῥατεῖπι φμία επίγεπιιµς μες πο οΟΦΙΕΗΥ 

ἴπ εωιεγίογεπι ρατίεπι Τποίιπατι: |[εά Ῥγορε ε τεβίοιπε 

εογρογίς ε[ εἰ αἰϊφιαπέμπα ππασὶς ἴπ ΙΠὲεγΙΟΓεπι ραγίεπα 

εοπυεγΕ ΕΙ". 
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[410] «Στῆθος ποδὸς εἴρηκε τὸ καλούμενον ἐπὶ τῶν 

ἀνατομικῶν πεδίον, ἔσει δὲ τοῦτο πρὸ τῆς τῶν δακτύλων 

αρχῆς, ἐπὶ γὰρ τῶν κατὰ φύσιν ἐσχηματισμένων ποδών τὸ 

μέσον κοῖλὀν ἐστιν, ὀπίσω μὲν ὁριζόμενον τῷ τῆς πτέρνης 
πέρατι, κατὰ δὲ τὰ πρόσω τῇ ἀρχῇ τοῦ πεδίου, ὥστε ἐπὶ 
μέν τι τῆς }ῆς στηρίζξεσθαι τὸν πύδα διά τε τῆς πτέρνης 

καὶ τοῦ πεδίου καὶ τῶν ποδῶν καὶ τῆς ἐν τῷ πέρατι τῶν 

δακτύλων ὑποκάτω σαρκὸς μετέωρον εἶναι, τὸ ὃ᾽ ἄλλο πᾶν 

τοῦ ποδὸς ὅσον ἐν τῷ μεταξὺ τῶν εἰρημένων μορίων ἐστὶ. 

πλὴν κατα τὸ ἔξω τοῦ ποδύς ἐστιν" ἐνταῦθα γαρ ὅλος ἐπεὶ 

γῆς στηρίδεται. . μοχθηρῶς ὃ᾽ ἐγίοις διαπέπλασται τὰ κατὼ 

τοὺς πόδας οὓς ὀνομιάξουσι λειόποδας οὐκ ἔχοντας τὸ μέσον 

αὐτῶν ἔνδοθεν ὑψηλόν' ἀλλὼ τούτοις μὲν οὐκ ἄλλως διαπὲ- 

πλασμένους, ὥσπερ καὶ τοὺς βλαισους, ἐν τῷ νῦν λόγῳ 

Ματέλιπε. παρακολούθησον δὲ τοῖς ἐφεξῆς εἰρημένοις ἔξε- 

τάξων τὸν λόγον ἐπὶ τῶν κατὰ φύσιν ἐσχηματισμένων, οὗτου 

7αρ ἐπειδὰν μὲν μετρίως π(ιοβαίνουσιν, ἐρείδουσι κατὰ τῆς 

γῆς ὕλην τὲ τὴν πτέρναν καὶ τὸ πεδίον καὶ τὰ σαρκώδη 

Ίπιαπι Ρ]απίαπι ἀἰκιί στῆθος, (παπι πεδίον αρρε]ἰαπί 
αι 1π οογροτῖρας Ιποίάεπάίθ νεγ[απίαν, Έα ε[ι αἆ τας]- 

ϱε5 ἀῑσιίογιαπα, Παπ ρεῖν πιεδίαπι παυτα]ίεν οαναπι ε{ί, 

ᾳποὰ σα]οε εΧίΓεΠΙο α Ῥο[εγ]οτὶ ρατίε {εγπι]παίατ, α ΡΓΙΟΥΙ 

Ρἰαπίαε ργ]ποῖρίο [ο πὶ ρες Ἰατηί 1πβάα! οα]σε, ἵπια Ρἱαπία 

εἴ εα οΆΤΠε ΄ᾳµαε εχἰτεηιῖς ἁῑσιιϊ Γαο]εοία εἴ; τε] 

Ρατῖρας οπΙΠ]ΡΙ8 ϱπαθ ΡΓΟΡΟΠΙΙ6 Ππίεγ]εοίαε Γαπί αἰ[ο]]ᾶ- 

111, εχοερία ρεἀῖς ρατίε εχἰεγ]ογΙ, Ύ ια Ἠπιϊ ἰοίας ΙΠῃάεΙ. 

Ἠαρεπί απίεπι ποπ Ῥρεάσπι Πγαοίιγαπι ΡταναβΙΑ, τί 

απἴρας πιεᾷῖας Ῥες αὉ Ιπίετίιογί ρατίοε ποῃ Πί οανΠδ, 4106 

ἃ Ρρεάῖρας Ρ]απῖς Οτασοί ποπα]παμε λειόποδας, Φεά ο, πί 
απ Ππιῖ]επα να]ρῖς ρεάυπι Πταοίαταπι Παῦραπί, ἵη Ίου Γεγ- 

ΠΠΟΠΘ Ργαεϊἰεγτ, Όιαε [εφαμπίατ Ισίίαν απἰπιαἀγεγίθις 1 

1 απἵ παϊατα]ίεν Πσιυταίί [απί ΡογρεΏάθ. ΊἹΝαπιαπε Ἠί 

4 πΗπη πιοάεταίε ρτορτγεζϊπηίαχ ἰοίο οαἷοε, Ίπια Ρ]απία ας 

ἀῑσιίογαπα ρατίο οαχποία Ἠιπηὶ Παετεηῖ; αποά{Π ελα 
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Εά. Οπματι,. ΧΠ. [410.] Εά. Βα[, Ύ. (635.) 
τῶν σκελν. εἰ μέντοι µέγιστον διαβαίνειν ἐπιχειρήσειεν, 

ἐρείδουσι μὲν ἓν αρχῇ τὴν πτέρναν, ὕστερον δ᾽ ὅταν ἤδη 

µεταφέφωσε πρὸς τὸ ἕεερον σκέλος, τηγικαῦτα καὶ τῷ πεδίῳ 

στηρίζονται καὶ τελευτῶνιες ὅταν ὁμοίως ἐπὶ πλείστον Τεθο- 

βαΐνοντες δαιέρῳ, κατὰ γῆς ἄρχονται τὴν πτέρναν ἐρείδειν, 

τότε καὶ τοῦ πρότερον ἐστηριγμένου ποδὸς ἐπαίροναι μὲν 

τὴν πτέρναν, ἐρείδουσι δὲ κατὰ τῆς γῆς ὤκροὺς τοὺς δακτύ- 

λους. αὕτη μὲν ἡ τῶν χατὰ φύσιν ἐχόνιων ὁδοιπορία" τῶν 

ὃ᾽ ἐκ πάθους τιγὸς Έτοι μµακρότερον ἐχόντων τὸ σµέλος αἲ- 

τία μὲν ἑκαεέρων διττή, τῶν μὲν προτέρων ἑγρότης πολλὴ 

τοῦ νευρώδους έγονεν ἢ ἐξαρθρήματος εἶδος, ὕσον καὶ νῦν 

πρόκειται. τρύπος δὲ ῥαδίσεως τῶν μὲν προτέρων οἷος 

ὀλίγον ἔμπροσθεν εἴρηται, τῶν δὲ δευτέρων ὁποῖον αῦν διη- 

γεῖται. πρῶτον μὲν διδόξας ὅτι τὴν κεφαλὴν τοῦ μηροῦ 

σαρκώδες ὑποδέχεται χωρίον, οὐχ ὥσπερ ἐπὶ τῆς ἑτέρας ἐκ-- 
πτώσεως ὁὀστοῦ. ἕἥκει τοιγαροῦν αὕτη τὸ σαρκώδες τοῦτο 

καὶ τών μυών ἐπὶ τὴν ἰδίαν ἑκάστου κεφαλὴν ἀνασπωμένων 

συνανασπᾶσθαι συμβαίνει τὸν ὅλον µηρὀν. εἰκότως οὖν 

ΙΠΑΧΙΠΙο ῥτοβγεζῖ Ῥτιμοῖρίο οα]οῖ Ἱπβάαπί; ἀείπάε αππππα 

Ίαπι ἴταης[εταπί Ἰπ Ρτίοτεπι Ῥατίεπι αἰἴεγαπι οτάςδ, Ίππο 

1π18ε οφ Ρ]απίαε Ἰππϊαπίμσ; Ῥοβτεπιο αΒῖ Ρ]αγ{πτΠα 

ΠπιΠτετ α]ίετο ῥΡεάε Ῥγοστε[ι [απί, οα]ες ἴεΓγαπι σοι {ῖη- 

δεγε Ιποῖριιηί, πεις Ῥρεᾷί απίε οοη/[βεπῖ οαἱοεα 

αμἱάειη αἰἰοϊ]ηΠῖ, εχίγεπιο8 νεγο ἀῑδιίος 1Π [ο]ο οο]]οσαπί. 

Έοταπα ἀδιίατ ααῖ παϊαταµ[εν Ἰαβειξ απια]α[]ο Ἠα]αςπιοςί 

εΠ, Θεά πἱ ααἰραςάαπι εκ νο αἰἴαο ενας Ιοηρίι5 Π 

ααἲ Ἐτενίας, πἴτάπιαπε ἀπρ]οί 4ε σαι[α ποοϊά. ᾖΓοηρῖ- 

ἴπάιηΙό σαυ[α ε[ Ἠππιογ πιπ]ίαδ ΠεγνογΙΙ νε] ατίοι]ας5 

Ἰαχαίαδ, 4ἀοπιοάο [αρτα ἀἰκίπιας, Ῥγενίίαιϊς Ποοϊίας εἰ ατ- 

ου] Ἰαχαίας Ἱπ εαπι ΡατίεΏ «ΙΙΙ ἨΠΠοΟ Ρτορο[αἱξ, 

Ργιογες αιῑάεπι 1ηργεδιαπίατ αἆ επ πιοάσπα, 4πεπι ροαἱ]ο 

{αργα Ἱπάϊοανιξς τεφαῖ Ποιῖ πππο ἀοσεῖ ΡΙΤΊπιο οΠεπάεπθ, 

{επιογῖ εαριῖ εατπο[ο Ίοςο εχκοῖρὶ εἰ πο οἵε, εξ ἵπ ῥτῖππο 

οα[α Γεπιογ]5 ετηπηρεμῖ 4πεπι ῥρτορο[ιί.  Οεάε Ισίν Τη 

Ἰαο Ῥραγίε ο8το [ησι]ῖδηπε πια[οι]1 αἆ Γααπι Ἱπίπασι αἲ- 

σασί Πἱ αἲ ἰοίαπῃ 4ἄοηαο Γεπινς Γαγ[αα ἐγαμαίασ, Ἠς- 
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Εά, Οµανι. ΧΙ. [410. ] ΓΕ. Βα[, Τ. (639.) 
ἐλαττόν σου ᾳ αίγεται Ώοτέρου αὺ σκέλος καὶ τῆς γῆς οὐκεῦ 

, ’ ’ -” - . Π ο. ὁ 

ὁμοίως δύναται Ψαύειν, ὧς ὅτ εἶχε κατά φύσιν. ὅταν οὖν 

ἀναγκαζωνται βαθίδειν οἱ οὕτω παθόντες, ἐναντίως σχηµα- 
ῃ αν» . - ῃ 

τίζουσυ τὸν πύδα τοῖς έμπροσθεν εἰθημένοις, ὧν μακροτὲ- 
” ” Δ / ” : . ’ 

(όν ἐφαίνετο τοῦ κατὰ φίσιν ἔχοντος σχέἸος τὸ πεπονθὀς. 
-” . ” ] 3 ᾿ 

ἐκεῖνοι μὲν 7ὰρ τῇ κατὼ τὸν ἀστράγαλον ὁδιαρθρώσει τὸν 
- .”. / ΄ 

πόδα σιμοῦντες εἰς ὕψος ἀνέτειναν τοὺς δυκτέλους, οὗτου ὁ 
΄ - ] 

ἔμπαλιν ἐπινεύουσέ τὲ καὶ κατακάμπτουσιν ἐπὶ τὴν γῆν εὸν 

πύδα καὶ διὰ τῶν δακτύλων ἄκρων αὐτῆς ἐπιμαῦσαι πο- 
” Δ ” . ἃ 3 Ν 

θοῦντες' διά τοῦτο δὲ καὶ ταπεινοῦσιν ἑαυτους κατα το 
. « . - - ᾿ { 

πεπονθὸς ἐσχίον, ὅπως ἐρείσωνται κατὰ τῆς γῆς οὐ µόνον 
» , » - .” 

ἄκρους τοὺς δακτύλους, αλλὰ καὶ ἐπὶ πλέον αὐτῶν, ὥσπερ 
” ) η. ’ « 3 -” 2 .. 5 ΄ , 

ἐφην ὀνομαξεσθαυ πεδίον ὑπο τῶν ανατομικῶν. «ἐππολρα- 
δια Ά - υ , 3. Ὁ ω-ά 

της δὲ αὐτὸ στῆθος ἐκάλεσεν, εἰ καὶ τὴν πτέρναν ἐπὶ της 
- ᾳ ο ως ; ῃ π 3 ᾽ , 

γῆς ἠέλησεν ἑδρασαι, πάνυ χρὴ ταπεινοὺς αυτους }ἐνέσθαυ 
Δ . Γ.. - - 

κατὰ τὸ πεπονθὸς ἰσχίον, ὡς κινδυνεῦσα» καταπεσεῖν, ἔτξ- 
-” ε ΄ 99,2 ” 

θοκλινεῖς ἀπεργασθέντας. οὗτοι τοίνυν οιδ ἐπιχειροῦσο 
Ν - 3 3 ὰ ” ” 

διὰ τοῦτ αὐιὸ χρῆσθαι τῇ πτέρνη. 

τΊίο ἸΠίαφμε οτας Ῥγευῖας αἰίεγο Γε ο[επά[ί, ποαθ ἴΘΓΓΕΠΙ 

οοπίίηρενε Ππιϊ]ίεν ροῖε[ῖ, αἴηπα πδί πα(πτα]ίον αυτί, 

Ηϊ ε,σο απιῖπι Ιπργεϊ πεσε[ῖο Ἰαβεπε, οοπἰτᾶτίο πιοίο 

Ρεάεπι Πραγαπῖ, αίᾳαο 1 απῖ απὶε Ρτοροβίά [απἳ, απἱβις 

α[Γεοίιήν ογας Ἱπίθργο Ἰοπσίιο γεζεραίαν: ΕΙ οπ πι ]πκία 

ἰαἰππι Ῥοάεπα παπι βσαταβαηί ἀῑσίίος εχοϊἰαπ[θβ. Οοπίτα 

μὶ Ρρεάσπι Ἱπε]παπε Ιπῃεοίαπίατε εἲ ἵεγγαπι οοπ/Ιησετο εκ- 

τες ἀῑριί15 ουρῖαηίς αἴαήε Ἠπο ἆάᾳ οαπ[α αὖ α[εοῖια οΟχΧά 

{ο ἀαπηιίαπε, αἱ Παπ ἹπηϊαπίΙγ ποπ [οἶαπ εχκίγεπηῖθ 

ἀῑσιιῖε, [εά ππαρπα εκ ρατίο ἵπια ρ]απία παπι τει] αἲ 

11 οπί ἵπ οοτροτίρας Ιποιάοηάϊς νετ[απίατ νοσατὶ πεδίον ; 

Ηἱρροσγαίες αἱ οί Θαπι ἀῑχΙί στήθος.  Οπαοά(ἴ νε]ῖπε οα]οθ 

εγγαπα οοΗΊπσεγα, (επί παλ έσσι αἲ α[εοία οοκα οοσει- 

{αγ  Ρρετίοι]απιαπθ επί πο 1ΠοαΙ1 ἵπ α[ἴογαια ρατίοπι 

σαἀαμῖ, Όμα ἆς οαιί[α Πεμ πῖ σαΐσς ο)Πεπιοςί Ποιρίήον 

ἱεπιαπί, 
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Γά. Οἶνατι, ΧΠ. [4141.} Ἐά. Βα[. , (099.) 
΄ 

μή. 
/ Μ] . ο ! λ ρ .»” Ε) ” Ἶ 3 

[411] "Όταν μὲν οὖν τρίβον λάι η το αρθρον, ἐν τῇ σαρκὶ εις 

ὃν ἐξεκλείσθη, ἡ δὲ σὰρξ γλισχρανθῇ, ἀνώδυνον τῷ χρόνῳ 
γίνεται. ὅταν δὲ ἀνώδυνον γένηται, δύνανται μὲν ὧδοι- 
πορέειν ἄγευ ξύλου: ᾖἢν ἄλλως βούλωνται, δύναται δὲ 

ὀχέειν τὸ σώμα ἐπὶ τὸ σιναρὀν σκέλος. δι οὖν τὴν χρῆ- 
σιν ἧσσον τοῖσι τοιούτοίσιν ἐκθηλύνονται αἱ σάρκες τῇ 

οἷσιν ὀλίγον πρόσθεν εἴρηταυ. ἐκθηλύνονται δὲ ἡ) πλεῖον 
ν ” ες -. 3 ” 3 ή; υ Γι »” 

3) ἕλασσον. µαλλον ὃ᾽ ἔτι ἐκθηλύνονται κατὰ τὸ εἴσω 
’ Ἂ . 8 ”/., « 9 ’ Λ Π ς ΄ 

µέρος 31) κατα το ἕξω ως ἐπι το πολυ. τό µιέγτοι υπο- 

ὃημα μετεξέτεροι τούτων ἐποδέεσθαι οὐ δύνανται διὼ τὴν 
3 , μ. ῃ « , ᾽ ’ ιὁ ) 
ακαμπίην τοῦ σκέλεος, οἱ δέ τινες καὶ δύνανται. οἷσι δὲ 

ἂν ἐν ) ὶ ἐοῦσιν ἐξαρθρήσ Ἡ ὶ ἄρθ τή ν γαστρὶ ἑοῦσιν ἐξαρθρήση τοῦτο τὸ ἄρθρον ἢ ἔτι 
3 Φε. { 3” ; 3 Ν 3/ Δ ’ η 

ἐν αὐξήσει ἐοῦσι βίῃ ἐκπεσὸν δη μὴ διεµπέση ἡ) καὶ 

ὑπὸ νύσου ἐξαρθρήσῃ τοῦτο τὸ ἄρθρον καὶ ἐκπαλήση, 

πολλὰ γὰρ τοιαῦτα ἠίνεται" καὶ ἐνίων μὲν τῶν τοιούτων, 
/ ” 

ἣν ἐπισφακελίση ὁ μηρὸς, ἐκπυήμαια χρόνια καὶ ἔμμοτα 

γίνεται καὶ ὁστέων Ψιλωσιες ἐνίοισιν. ὁμοίως δὲ καὶ ο- 
4 ” -” 

σιν ἐπισφαχελίει καὶ οἷσι μὴ ἐπισφακελίδει τοῦ μηροῦ 

ΧΟΠ. 

Ὀδί εανο ἵπ φμαπι αγείοι]ις εποε[Ἱε ]απι ἐγία ε[ εἰ εἶι- 

εἶμο[α ευα[έ, «οίον ΕεπἹιροτε «οπφιἰε[οῖέ: φμο οε[]απιε 

ἱπργεαί αὐσφιμε δαομίο ρο[Γωιὲν [ αἰἰοφηῖιι νεἰπὲ, ψοιε[ῖ- 

οιε α[εετο ΕΓΗΥΕ Πετὶ οοτρι. ἍἩις εὔσο ομηπι εγωτε 

μια] οαγο ταῖς ε[Γεπτῖπ αμ ο ατπι γαμ[ο απίε Ψγο- 

Ρο[εῖς; ε{]επεϊπαίμγ αμίεπι νεἰ ππαδὶς υεί πηῖπως, ᾖεγε 

απιεπ πιαβὶς αὖ ἰπιεγιοτὶ γρατίε. οµαπι αὖ επἰεγίογε. 

«ἅτἱ νεγο εἰ τὶς πεφιειπὲ εαἰεεαππεπία ᾗδι ἴπαάμειε, ΡΥο- 

Ῥίέεγεα οαμοᾶ οχι» ποπ εμγνειµΥ, αἰιίς τά [οε. Ομῖδις 

αμίεπι [εμ ἵπ ΠµίεΓο πιαϊγὶς [ει υἱ, ἆμπα αά[ιο ἴπογε[ομπε, 

Εμ]ιπποᾶἰ ατγεοπίες επεἰἀετέ, πεφµε τερο[ίις [μετῖες 

οπῖδης ἱεπι πιογδο εἶαρ[μς [μεγὶε επριµ[{μεφµε: εοπιρ]μτγα 

επἰπι ἰα]ία ευεπϊµηί ιδὲ αἰϊφιίδις Ἱογμπι [επι οοΤΓΙΗΠΙ- 

γατα, [μρριγαίῖοπες Παζεπι ἀιμίμγπας εἰ [ἱπαπτεπείς 1ι-- 

ἀϊξεπέ, αἴφμε ο[α ποππη]ς πμάαπεμγ εἰ [επιογὶς οἱ ἔαηι 

μδί εογγωππρίγ Φφμαπε μδὶ ποπ «οΥΓμπηρΙΥ ππµίιο Όγε- 



Η4ΗΡΙ αΡΟΡΩΝ ΣΗΟΜΙΝΗΙΜΑ Τ. 617 

«Ἐὰ, Οἶατε, ΧΗ. [41.1 , Εὰ. Βαῇ. Ὑ. (033. 022.) 
τὸ ὁὀστέον πολλῷ βραχύτερον γίνεται καὶ οὐκ ἐθέλει ἕυν- 

αὐξεσθαι, ὥσπερ τοῦ ὑγιέος. τὰ µέντου τῆς κνήµης βρα- 
χύτερα μὲν /ίνεται ἢ τὰ τῆς ἑτέρης, ὀλίγῳ δὲ διὰ τὰς 
αὐτὰς προφάσιας αἳ (635) καὶ πρὀσθεν εἴρήνται ὁδοιπο- 

ῥέειν τὲ δύνανται οἱ τοιοῦτου. οἱ μέν τινες αὐτῶν τοῦ- 

τον τὸν τρόπον, ὥσπερ τοῖς τετελἐιωμένοισιν ἐξέπεσε καὶ 

μὴ ἐνέπεσεν, οἱ δὲ καὶ ῥαΐνουσι μὲν παντὶ τῷ ποδί. 

Λατὰ μεταφορὰν εἴρηκε τρίβον ἀπὸ τῶν τετριμµένων 

χωρίων ὑπὸ τῶν ὁδοιπορούντων. ἐστι δὲ ὁ λόγος αὐτοῦ 

οὗτος" {ἡᾗ κεφαλὴ τοῦ μηροῦ τῆς οἰκείας χωρας μεταστᾶσα 

ἐν τοῖς ἔξω µέρεσι τῆς Διαρθρώσεως ἐν σαρκὶ στηρίζεταυ. 
κατ ἀρχὰς μὲν οὖν οἱ οὕτω παθὀντες ὀδυνώνται τὴν Όλι- 

βομένην ὑπ αὐτοῦ σάρκα, τῷ χρόνῳ δὲ τυλοῦται καθάπερ 
αἱ τῶν σκαπτύντων χεῖρες. ὅταν δὲ τοῦτο γένηται, παρα- 

πλησίον τῇ διαρθρωσει κατασκευάζεται χρωµένου τῇ /εγε- 

γημένη τρίβῳ καθάπερ ἐμπροσῦεν ἐχρῆτο τῇ κοτύλῃ τοῦ 
ἰσχίου" τὰ τὲ γὰρ ἄλλα καὶ ὑγρότης τις αὕτη /ίγνεται, 

νίμς τεάαέμγ, πιεφµε αἆ [απὶ επεππρ]ωπα αμβείμτ} Ῥταε- 

ἴεγεα ο[]α μις ογιγὶ ὀγευίοτα [ιωπὲ φμαπι αἰξεγίις, 

Ῥατμπῃ (ατπει οὗ εασᾶεπι οαµ[ας φµαο απ ελνμο[ίαε 

μπε. Ἱπργεάίφιε Πεμ]μπποδί Πιοπαίπες γο[}ε, ποπ 

αμίάεπι εο πιοᾶο, Φιιο Πί φιῖθιι αειαῖε ]απι Πιγπια αἲ- 

εἰουμ]ιις ενοἰᾶἰε, πεφιε Τερο[ιις εἰ. 

Γιουῦη {γίππι ἀῑχΙτ ἰγαηβ]αίίοπς τι[ας α Ἰοοῖ απιβιι-- 

Ἰαίΐοπα {γ]ῖ5, ΕΠ. απίεπι ε]αςδ ογα[ῖο ἴα]15: {επιοτί σαραί 

Γιο Ίουο ΠΙΟΙΠΠΙ 1Π ΘΧΙΕΓΙΟΓΕΠΙ ραγίεπα Παίαγ 1π ΟΔΥΠΕΠΙ; 

1 νοτο αιιί [ο α[εοιί Γαπί α ρχἰποῖρίο ἀο]εί ο8γ0, (1181 

ΡΥοπω]ί Γεπιογῖθ οδρα{, Ῥγοσεάεπίθ ΙΕΠΙΡΟΥΘ. οοεβ]]ε[οΙ{ ρεγ- 

1ηπᾷ6 αμα[ {ο[Ποταπι πιαπᾳς. Ὀδί τὰ αοοϊἀΙ {εᾷες Πί σοπι- 

πι] [ατας βπη]ής, απ Γεηιαγ ἰπ]ίο οσο. πίαίαχ, ΠοἨ [εοιιβ 

βίᾳαε 4Πἱεα Ο8ΥΟ ΟΟΧ486: ἨΔΠΙ ΡΥΒείΟΓ οείετα απ]άεπι εα 

Ρατίε ἨπΠπιου οοΙπίιίατ, οί 1π Ρτιποῖρίο φπϊάεπι σορῖο[ο 
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Εά. Όµατις ΣΠ. [11.1 Ἐα. Ρα[. Υ. (603.) 
κατ ὄρχὰς μὲν διὰ τὴν φλεγμονὴν ἀθροιξζομένη πλείων, ἐν 

δὲ τῷ Ἰχρόνῳ τοῦ λεπεοτέρου τε καὶ ὑδατώδους ἐν αὐτῇ 
Π 3 ” / , 

διατμηθέντος ὑπὸ τῶν συμπιπτόντων ἐπιτιθεμένων ἔξωθεν 
φορμάκων καταλειπομένου τὲ τοῦ γλίσχρου τε καὶ μυξώδους 
ὃ πρὸς τὴν κίνησιν τῇ κεφαλῇ τοῦ μηροῦ συμφορώτατόν 

5 Δ Σ , 5, 

ἐστι. καὶ διὰ τούτην οὖν τὴν ἡγρότητα καθάπερ ἄρθρῳ 
- ” ͵ - ᾿ 3 ῃ Ά 4 ια ή 

χροώνταυ τὴ τρίῤῳ, μᾶλλον δὲ ἐπικλίνονται κατὰ τὸ έξω μὲ- 

ρος ἢ κατὰ τὸ έσω" είρηται δὲ καὶ πρόσθεν ὡς καὶ τᾶν- 
’ ’ ”- ε Γ- ι ἁ 3 ι ” 3 

ανιία µέρη τῶν ὑποδεξαμένων τὸ ἐκπεπτωκὺς ἄρθρον ατρο 
΄ / - - 

Φώτερά τε καὶ µαλακώτερα γίνεται κατὰ τὸ μᾶλλον ἀργεῖν. 
Β ΄ 3 νὰ ι ” να ᾽ Ν Ν ῃ 
ἐν οἷς ὃ ἂν μᾶλλον στηριχθῆ τὸ ἐππέπτωκες καὶ παρα φυ- 

σιν ὅμως γοῦν γίνονταί τίγες κινήσεις ὕθεν ἀπεχώρησε. 
πρώτον μὲν οὖν γίγνονται, κατὰ συμβεβηκὸς δὲ τινες βρα- 

χεῖαι ἔπονται τοῖς πρώτοις πινουμένοις Θηλυνομέιων τῶν 
5 - - ῃ ῃ , ο - 

µορίων ἐν τοῖς νῦν, τουτέστι τὸ μαρτίριὀν ὃ ἐν τοῖς ἐφὲ- 
Ἑης λόγοι ἐρεῖν ἐπηγγείλατο, περὶ τῶν μᾶλλον ἡἢ ἦττον 

ἀτροφούντων τε καὶ καταλεπτύγομένων μερών. 

οὗ ΠπΠαπιπιαίΙοπεπι σοῖί, ἀεῖπ {επι]οτί [αἱ ρβτίε εἰ αηποί[α 

πιωσίς ἃ [αρεγ]εοίῖς πιεἰσαπλοηιῖς ἀῑ[ιραία γε[ῖφια τεπιαπεῖ 

αἴἶαε ρ]αϊποία εβ οἱ πιιςοῖα, Ίπαεο αἆ ΠΠοΙΙοπεπα σαρῇ]5 

{επιογῖς παχῖπιε σοπ{εγε, ΟΡ απεπι Ἰάπιογεπι ἰπίο Ίος 

οσο ἵαπαπαπι ατιοα]ϊ πα ππηῖασς απηασῖς απίεσι Πποιῖ- 

πεπίαγ 1π εκίεγίογοία ραγίεπη πα ἴπ Ἱπ[ογίογεπι, Ὠὶ- 

οίαπι απίσοπη ε[ι ἵπ Ππρεγίοτιρας ᾳποφάθ ῥρατίες οοπίταγῖας 

116 ᾳπαε Ἰπχαίαπι ατί]οπ]πι τοοιρῖαπε ρτγαςΙ]οχον Πετίι εἰ 

ΠΙΟΙΊΙΟΓ65, αΠαϊεπις πηοθὶς 1Π. οἵἷο [αἨἱ5 ε85 ΥΟΥΟ 1π ϱἨᾶ8 

Ρτο]αρί[αφ ατίῖοα]ας Πατ, φπαπινῖς Ῥγδείεν παϊηταπι, αἰῖ- 

απαπ [πα ΤαιπΕΙ ΠΙΟΥΕΠΙΗΥ: 1]]ας ππἆς τεοε[ῖ ρου [ε απῖ- 

ἀεπι ποια πιογεπίας, [εά ραπ] ]αανη Ρεν αἶῖαδ Ύµαθ Ῥγῖπιο 

πιοίαε ΓΙΠΕ, απαπι Ρρατίες ἵπ οαἴρας αγιῖου]ας οταί ε[οπιῖ- 

πεπίαν. Αίπαε Ίος ε[Π 1 (ε[μαιοπίαπα αιιοᾷ αἰ]α[πταπι [ε 

Ρο]]ϊοιίας5 οε{ι. Ίπ [οφμεηῖρας ἆο Ῥατιίρις ᾳπας λα: πιῖ- 

Ἠμδνε ειπασγε[οιιπί εχκ!οεππαπίατηιθ. 
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Εά. Οπατι, ΧΠΗ. Γ419. ] μ ΓΕ. Βα[, Ῥ. (633.) 
δ᾽. 

[415]  «ιοῤῥέἔπουσι δὲ ἐν τῆσιν ὀδοιτορίησιν ἀναγκαξό- 
µιενοι διὰ τὴν βραχύτηεα τοῦ σκέλεος. ταῦτα δὲ τοιαῦτα 
γίνέται, ἣν ἐπιμελώς μὲν παιδαγωγηθῶσιν ἐν τοῖσι σχή-- 

µασι καὶ ὀρθῶς ἐν οἷσι δε πρὶν κρατηθῆναυ ἐς τὴν 

ὁδοιπορίην, ἐπιμιλώς δὲ καὶ ὀρθώς ἐπὴν κρατηθῶσιν. 

πλέίστης δὲ ἐπιμελείης δέονται οἶσιν ἂν νήηπιωεάεοισεν 

ἐοῦσιν αὕτη ἡ Σξυμφορὴ γένηται" Ἰν γὼρ ἀμεληθώσι νή- 

πιου ἔοντες ἀχρήϊον παντάπασιν -αὶ ἀναυξὲς ὅλον τὸ 

σκέλος γίνεται, αἵ τε σᾶρκερ τοῦ Σύμπαντος σκέλεος µι- 

νύὐθουσι μᾶλλον ἢ τοῦ ὑγιέος. πάνυ μὴν πολλῷ ἧσσον 
τούτοισι μινύθουσιν ἢ οἷσιν ἂν εἴσω ἐκπεπτώωκὴ διὰ τὴν 
χρῆσιν καὶ τὴν ταλαιπωρίην.  οἷων εὐθέως δύνασθαι 

χρέεσθαι τῷ σχέλεῖ, ὡς καὶ πρὀσδεν ὀλίγον ἐπὶ τῶν γα- 
λιαγκώνων εἴρητοι. εἰσὶ δέ τινες ὧν τοῖσι μὲν ἐκ 7- 

γεῆς αὐτίκα, τοῖσι δὲ καὶ ὑπὸ γόσου ἀμφοτέρων τῶν σκέ- 

λέων ἐξέστη τὸ ἄρθρα ἐς τὸ ἔξω µέρος, τούτοισιν οὖν 

πο, 

Νοππιὲἑ φεγο ἐοἱο γρεᾶε ὑπ[ίωπε, οοβιπίιγφµε οὗ ετατὶς 

ὑγερίεαιεη ὕι ἱπσγε[Γι α τεειο ᾖαδίτι εἰ φιὶ [μπε ΤΠοζί-- 

Παξίοιιε ε[ ἵπ α[]Γεςξατα Ραγίεπι ἱπε[ϊπατὶ εἰ αὖ ἰπείίπα- 

Εἴοπε οµᾳαε ἴπ α[}εείατη Ρατιεῖη ε[ τι[ι αἰεο[ί αἴφιε 

επί.  Ἠαεο ἱίαφμε [ιο εφεπῖιπε, ιδὶ εἰ φμοά αἆ [βι- 

ται Ταβίοιεπι αἰείπει εἲ φμοᾶᾷ αἆ εείετα φµαε εὐμωε- 

πμπὲ [μεγὺιε ἀἰ[ίσεπίεγ α Ῥρμεγὶς ἱπεμεί, ργἱμσφματα ἵνα 

εοπ[ιγππεπίµγ μὲ ἱπαπιδμίατε ρο[πες; ἀῑίδειπεετ [εεια απο 

γεοιε, ρο[ίφιαπα εοπ[ιπιαί Πιειηῖ. ΦΗΠΙΤΠαΠΙ ΡΕΥΟ οιι- 

ταπι ρο[ἑμίαπι ομίδις αείαίε Ἱπαπῖπιε 1επεγα Ίος πογ- 

ειωπίμπα αεοῖάἰε; πάπα ᾖ[ πεσἰἰσαπειή, Φφεμταῃ ἐεπετὶ [πε 

εγις μυ ΕΥ Γιέπα τπμει[ε ε[Γιοἰτγ εἰ πηίπιε ἴπογε[οῖες 

οαγΟ ἴέεπι ἰοείι ογΓὶς παφθὶς ππϊπμίέιν «μιαῖ ἵπ [απυν 

ππη[έο ἑαπιεπ πα τς αιαπι φμίδις πι ἰπιεγίογεπαι ρα:- 

ἔεπι επεε[ῖε, ἰάφμε ης ας ἰαὐογίς εαµ[α αμα [ῖαεἴπα 

μεῖ εγµγε ρο[ῖπε, φμεππαάπησάμπι [µργα ἆε ἵς ἀῑνέπιιως 

ομίδμς οὐ [εμππεγὶ εαρµὲ ]απα ἴπι αἴαπῃ Ρισίαρ[ πα Πιµήπε- 

Ὑμο ὀγευίοι γεάαιιτγ. Ἱπυεπίιμμέι αμµίεπαι πυππμί φιῖ- 
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Εὰ. Όματι, ΧΠ. [415 1 Εὰ. Ραῇ, ἵ, (6033.) 
τὰ μὲν ὀστέα ταὐτὰ ποθήκατα πάσχει ᾿ αἱ μέντοι σάρκες 

ἥκιστα ἐκθηλύνονται, ἄσαρκα δὲ καὶ τὰ σκέλεα γίνονται, 

πλὴν εἴ τι ἄρα κατὰ τὸ εἴσω µέρος ἐκλείποι ὀλίγον. διὰ 

τοῦτο δὲ εὔσαρκά ἐστιν, ὕτε ἀμφοτέροισε ποῖσε σκέλεσιν 
ὁμοίως ἡᾗ γρῆσις γίνέταυ. 

ε ./ ; Δ 9 τ 3, , 

Οποιὀν τι σημαίνει τὸ διαθρῥέπουσιν είρηται μέν µου 
1 ΄ 3 ’ 3 3 1 -” ι, 

καὶ πρόσθεν' εἰρήσεται ὃ᾽ οὐδὲν ἦιτον ἔτι καὶ νῦν, ὅτι 
.) “ε- / « Δ . ” ΄ 3 

γὰρ ἐξήρθρησεν ὁ μηρὸς εἰς τὴν ἔσω χωραν ἀνασπώμενος 
. Ν - / - ς -α / ” -. " 

υπὸ τῶν ταύὐτη μυών, ως ὀλίγον ἐμπροσῦεν ἐλέχθη, το 
Π ἤ 3 -- « ε 3 Π Δ 

συνεχὲς σκέλος αὐτῷ ὅλον ὑψηλότερον ἐργάξεται καὶ διὰ 
-- ’ ε / -” 3 16 Ν ’ 3 

τοῦτο µόγις ἁπτόμενος γῆς ἐρῤῥήθη. διὼ ταίτην τὴν αἰιίαν 
΄ ” ’ , -” Δ - 

ἀναγκάξονται τῷ στήθει μµόνῳ τοῦ ποδὸς γρῆσθαι κατὰ 

τῆς γῆς ἐπιβαίγοντες ἅμα τῷ καὶ συνεπινεύειν ὕλῳ τῷ σώ- 

µατι πρὺς τὸ πεπονθὸς σκέλος, ὅταν ἐπ αὐτοῦ σιηρίζων- 
3 - ε 3 ν , ὡ - .. Ε 

ται. ἀἄναγκαῖον οὖν ἐστιν, ἐπειδαν ΦΔαιέρου τοῦ ὑγιοῦς ἐρ- 

Όιμς ἵπ µίεγο ρεηῖέισν αλ φμῖδις [μῦ πιογδο αγίμσφμε 

εταγὶς αγείομίως ἴπι εχτείογεπι ρατίεπι ρτοἰαδίεμτ. ἨΠις 

ετξο ο[]α ε]μεπιοάι υἱίο υεκαπίμγ, [εᾷ «ατο ππἰπίτπε 

ε[}επιπα η: εΤμγα αμµίεπι Παδιίογα ᾗιωιε, πῖι [ αὐ ἵ- 

εεγίογὶ Ῥατίε ῥαγμπι επιαςγε[εαΠπῖ. Έα 9νετο ἄε εαµ[α 

Παδίείοτα [ιπὲ, ομία ὶ µίγοφµε ραγίίετ πἰιέτ. 

Α τεοίο Παρίία εἰ αι] ἄπα Ιπο]ῖπαίίοπε ε[ῖ ἵπ αΠεοίαπι 

Ρατίεπι Ἱπο]πατί αἱ ταις αἲ Ππο]ίπαίίοπο ἁΙ{οΙΙ αίφιπε 

επὶϱίὶ διαῤῥέπειν ἀῑκσιί. Οποὰ απίά ΠΡΙ νε]ῖ εἰ ἵπ [αρε- 

χ]ογῖθις ο[ἰεπάϊπιαδ εἰ Ἠ]ο 4ποᾳαε οβεπάεπιδ. ἸἈΝαπιφιθ 

δή Γεπιιτ 1π εκίετΙοτεπι ρατίεπι ρτοπιονείας, α πιπ[ου]15 

αὐῖ 1ρί Γαπί Γαγ[απα αἰχασίαπη, πεπιαάπιοάππη απίε ἀῑοίαπα 

εΏ, 1Πππεχιπι ογα5 (οί [αβ]πιῖας τεάάΙί αἴαιε εα ἀε 

οαυία νυὶκ ἴετταπι οοπ πρβ. Οπαπιοῦτεπι οοδιπίαχ πια 

ἰαπίιπι Ῥ]απία Ἱαποὶ ἀπβάετο, ἆμπι απθυ]απέ, απίνεγ[ο 

οογΡογο 1η αῇοοίπῃ ογη8 οΟΠνΕΥ[Ο, Ύαπι Ἠη]ο ΠππΠ απ ΓΗΣ, 

Νεεε[αν]ο ἀίαφια τῬή [απο Ἱππ]λα ἀερεπέ, απ αιιοά Ίαε- 



ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ ΣΠΟΜΝΗΜΑ Γ. θοἱ 

Εὰ. Οπατί, ΧΠ. [410. 412. ] Ε. Ρα[. γ. (088.) 
’ - 3 - ’ ” ] Φ. 

}αζεσθαι δεηθωώσιν ἓν τῷ µεταφέρειν ἔσω τὸ πεπονθὸς ἐπ 

ἐκεῖνο παλιν αὐτοὺς ῥέπειν ὀρθούμενον τοῦ μηροῦν ὥστε 
Ν Δ ε ’ 3 ῃ . Ἡ Δ ή 3 ” 

κατα τὴν ὁὀδοιπορίαν ἀμείβειν αξὶ καὶ μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα 

τὰ δύο σχήματα. καθ ὃν μὲν χρόνον ἔτι κατὼ φύσιν ἔχον- 
τὲς σκέλη στεηρἰξοντές τὲ καὶ ὀρθοῦντες τὸ σῶμα µετεωρί- 

Π “ 3 ες -” ή. 3 ντ / Ἀ 

ζονταί τὲ ἅμα καὶ ὀδοιποροῦσι, καθ ὃν ὃ᾽ αὖ πάλιν ἐπὶ 

ποῦ πεπὀνθότος καμπτόμενοι ἐν τῇ κατ ἐκεῖνο τὸ µέρος. 

ὑψηλὸν οὖν εἰς τὸ μεταβάλλειν τὸ σώμα ποτὲ μὲν ἐξ ὁρ- 
Φοῦ καὶ ακλινοῦς ἐπὶ τὸ πεπονθός τὲ καὶ κεκαμμένον, αἷ- 
Φις δὲ ἀπὸ τοῦ πεπονθύτος καὶ κἐκαμµένου πρὸς ὑψηλόν 

τὲ καὶ ὀρθὸν ὠνόμασε διαρῥέπειν ἑνὶ ῥήματι τὴν εἰρημένην 
μεταβολὴν τῶν σχημάτων ἐνδειξάμενος. 

μέ. 
[413] Ὁμοίως «γὰρ σαλεύουσιν ἐν τῇ ὁδοιπορί ἔνθα 

ν » 3 , η γ 5 ” [ « 
καὶ ἔνθα, ἐξεχέγλουτου δὲ οὗτοι ἐσχυρῶς φαίνονται διὰ 

τὴν ἔκστασιν τῶν ἄρθρων, 

Γαπι εΠι ἴπ Ῥτίογεα ρατίεπι ἱταπς[αογυπε, 1π Γαπαπι Γατ[αθ 

οοΠΥεγΙΗΠΙΗΣ {επιογο εγεοίο, Πα πῖ [επιρεν Ἱπ Ἱπρτε[α 

ἀποςφ Παρίίις Ἰηνίοεπι πππίεηί ναγιεηπίφιθ: Παπ ϱπο ἴθπι- 

Ρογο Ιπίερτο  οταγε 1π/{ιΓαΠί, εγεοίο ΦΟΥΡΟΤΟ αἰ[ο]]απίας 

Ππιπὶ εἴ απιῬα]απί, απο τΙγΓα5 Ιαε[ο Παπι]ίορε παπι, 

ἀεπιιίαπῖ {ε αίᾳμε 1π 1ά αἸπο]παπίαν, Μιίατε Ισίίαγ οοΟἵ- 

Ρι5 πηοάο α τεοίο Ἰαῦιία εἰ Άπο Ιπο]παίίοπε 1π α[εείαπι 

Ρατίεσι Ἱπο]παπάο εἰ αρ Ιπο]ίπαίίοπε ϱ1ππε ἴπ α[εοίαπι 

Ρατίεπι εβ, τυτ[ας αἰ[ο]επάο αἰηιε εγίρεπἆο διαρῥέπειν 

ἀῑσΙί ππο ΥεΡο Ρτορο[ίαπι Μαδτίας πιπἰαϊοπεπα εχρΓίπιεηΦ. 

ΧΟΥ. 

διπηίίεγ επῖπι αἲ πιγαφιο γατίιε ἵπ ἵπρτε[μ αρίἰιαπιτ 

οπιηϊόµεφμε αρραΓεπὲ αἀπιοάιππ ἵπ επιεΓίογεπι Ραγίεπι 

Ῥτοπαϊπεπιίδις, ργορίεγέα ιο ενοε[] ει, 
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Τά, Ὄλνονε, ΧΙΙ. Γ412.1 ο Εάν Ῥαβ, Ὑ. (011, 9349) 

Οἶσιν ἀμφύτέρα τὰ ἄρθρα παθόνεων σκελών ἑκατέρων 

τὴν εἰς τοὐκιὸς ἐξαρθρησεν ἢ μέιαβολὴν πῶν γινομένων 

σχημάτων ὕλου τοῦ σώμαιως ὁδομποροτσιν αὐτοῖς ὅμοια γί- 

γέται καθ ἕτερον τὸ σκέλος, ὅταν ἐπ αὐτῷ στηρίζωνταυ 
ταπεινουµέχων τε καὶ κοιλαινοµένων καια τὸν κενεῶνα, Όα- 

τέρου µόνον ἐξαρθρήσαντοςα ἠνίκα μὲν οὖν τοῦ πεπονθότος 

ἐστηρίζοντο, τὸν εἰρημένον νῦν τρόπον ἐσχημάτιζον αὐτό" 

ὑπότε δὲ ἐπὶ Θατέρου, τὸν ἐναντίον ανατεταμένον μὲν ἔχον- 
τὲς σώμα ὑψηλὸν, εὐδεῖαν δὲ τὴν λαγόνα" πρόδηλον οὖν 

ὡς τεταμένον ὁμοίως ἐσχηματίζονιο. κφυνὲὶ ὃ᾽ ὁμοίως (684) 

καδ ἕτερα τὰ µέρή τό τε δεξιὸν καὶ τὸ αριστερόὀν. ὅδιαθ- 

ῥέπουσι δὲ καὶ νῦν οὐδὲν ἦετοων τῇ μἐταβολῇ τῶν σεηριζὀν- 

των ποδῶχ, ὅπερ ονόμασε σαλεύειν ἓν τῇ ὁδομιορίῃ, δύνα- 

µιν δὲ τὴν αὐιὴν ἔχει τὸ σαλεύουοι τῷ διαθῥέπουσιεν, αλλ 

ἐπὶ τῷ κοινῷ τὸ διαρῥέπειν. ἐνταῦθα δὲ ὁμοίως αμφοτέ- 

ροις τοῖς τοῦ σώματος µέρέσι συμβαίνει σχηματίζεσθαι στη- 

ριξοµένου τοῦ σκέλους ἑκατέρου παρα µέρος ἐπὶ τῆς γῆς, 

ἔμπροσθεν δὲ οὐ τοῦῦ᾽ ὑπῆρχεν αὐτοῖς, ὡς δέδεικταο, 

Ου1ρας πἰτίαπε ογΙτήπι αγΠςοι]Ι 1Π εκίεγΙογεΠΙ ρατίεπι 

εχοῖἀενμηί, πιπἰα(Ιο Τοίῖτιδ οοτροτῖ, ἆάπι Ἱηρσγεζιαπίατν 1π 

µίχοφαθ οτε Ππιϊ]ϊ ε[ι Παβιίαϊ απϊ ασοϊάϊῖτ, απ πι α]ίετο 

ὀμπιίαχαϊ Ἰαχαίο 46δεΥ 1ρ[ο ΠΠηΙΠίασ, αἴαιε αἆ Ἱ]λα οζ- 

ναίας ἀερτιπιπγαιθ: αἱ[ετο επῖπι ἰαηίαπι Ἰαχαίο, ου] 

Ἰομιο α[Πεείο ογιτῖ ΠΠ, «ο πιοάο απεπι Ἠπο ἀἰκίππιβ 

Πσιταίασ, Γεὰ οοπἰγατῖο, αα μπι αἰίοτῖ ηΙΠίατ, οοχτρας επῖπα 

«1ο ΗΕ εισίίαιιε εἳ χα τεοία οοηΊϊπεί,. ΟΌοπ[ίαί εγ6ο επι 

ἔσπο ἱ Ππο λεν Πσυτατὶ, [εὰ 1π Ίου οα[ι αεστῖ εοἆεπι 

Παία αἲ πίταπε ρατίε απ ἀεχίτα ο π.πι Πη ίνα οοΠΙΙπεΠ-- 

ασ. Ασιιαπίαν απἴεπ Ἠϊο πΙμΙ]οπιῖπιις, ἆαπα Ἰπνίοεπι αἲγί-- 

απ ογαγί Ἱππαπίασ, αιιοᾷ 1ρ[ε ἀῑχΙί σαλεύουσιν ἐν τῇ 

ὁδοιπορίη, 14 ε[ ἵπ Ἱπρτε[α αρἰίαπίατ. Ασίανι εκρτε[ῃε 

νοζαβα]ο σαλεύειν, αποᾶ Ίάεπι Πσπ][οαϊ αο διαθῥέπειν. ΑΔο- 

εἶφῖί Ισίίας Ἠϊο τἱ βπιϊΗίεγ αίταεφαε οοτροχῖδ ρατίες Ἡρι- 

Υθι!τ, απ ΠΙΤΗΠΙΩΙΙΕ ΓΗ 1Πνίοεπι ἴεγγαε Ἱπηλίαίας, 

απο, πὲ ο[ιεπ[υτο εΏ, 1ρΡῇ5 απίε ΠΟΠ εγεπΙεβραῖ, 
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Εά, Οµατι, ΧΗ, [413.] 3 Εά. Ῥα[. Ύ. (654.) 
στ. κ σ 

Εν δὲ μη ἐπισφακελίση αὐιοῖσι τὰ ὀστέα μηδὲ κυφοὶ ἀνω- 

τέρω τῶν ἰσχίων }ένωνται" ἐνίουο γὰρ καὶ τὰ τοιαῦτα 
καταλαμβάνει" ἢν οὖν μὴ τοιοὺτόν τι γένηταε, ἱκανῶφ 

ὐγιηροὶ τἆἄλλα διαφέρονταυ. 

Λατὰ συμπάδειαν δῆλον ὅτι οὕτω τῶν ἐξαρθρήσεων 

τῶν σκελών ἔνιαι κιφοῦνται, φλεγμονῆς μὲν τὸ πρὠιον ἐν 

τοῖς συνδέσµυις τῶν σφονδύλων γειοµένης, ὕστερον δὲ καὶ 

σκιῤῥώδους τινὺς απολειφθέντος λειψάνου. «φαίνεται γὰρ 

καὶ ἐπὶ τῶν ἐκτὸς τοῦτο γιγνόμενον ἐν ἐγνύῖ τε καὶ τῇ κατ 

ἀγκώνα διαρθρώσει καπὶ τῶν δακιύλων οὐκ ὀλίγον, ὅπερ 

ὀνομάξουσιν αγκύλην. καὶ πρὀδηλός ἐστιν ἐν ταῖς τοιαῦταις 

διαθέσεσιν ἡᾗ ἀγκύλη γινοµένη διὼ τὸν σκἰθῥον, οὐχ ἑπομέ- 
που τοῦ τένοντος τοῖς ἐκτέείνουσυ τὸ μµύριον μυσὶν, ὥσπερ 

οὐδ᾽ ὅταν τις τῶν ἐκτεινύντων σκιρῥωθῆ. τοῖς κάμπτουσιν 

ἑἐπομέιου τὸ καλούμένυν ὀρθύκωλον σχῆμα περὶ τὴν οὕτω 

πἐπονθοῖαν ἀποτελεῖται διάρθρωσιν. δύναται μὲν οὖν καὶ 

ΟΝΕ: 

δεᾶ μία Πὶς ο[]α υἱἱεπίμγ πεφµε ϱἱδδὶ [µργα οὐπας ᾗαπις 

πιοπιµἰ επι ᾖμ]ιοπποᾶί εἰς ργεμεπάιωπίμτ, Πεν ἴπ- 

όµαπε, ταἰε φμιᾶ ενεπῖαί, ἵπ οειετὶς [αι [απὶ ζεριιε. 

ἹΝοππα] εκ τς απἶρας οταγα Πο Ἱακαπίας Ῥτορίος 

οοπιπηπηαίεπα 1 ΡΙ Παπῖ, πεπαρε 4111 ΠπΠαπΙΠΙΦΙΙο νει-- 

ἱερτατιπα Πσαπιεη 15 ΡΥΙΠΟ οτἰαίας, πα ἆάγαε ϱπ8εαια 

γε]φαῖαε γεππαπεαπῖ, 1ά Πααϊάεπι εἰ εχιγ]η[εομς αοεῖάενε 

νἰάεπιας ΡορΠΙ, οπυ]ίο εἰ ἀῑρΙΙ16 ἨοἨ Υ8ΥΟ, 41010 αγἰ]σι- 

Ίας εοπἰταλίυγ, ἀγκύλην Οταεοί ἀῑομπί, Ραἰείᾳαε ἵη µ- 

]αδπιοςί Ἰαποίμτῖς αγ Ποιά ρνας ἰαπιον]ς ἀαγίίαο οοπἰταμῖ, 

ουμπι εμοτάα πι[ου]ος αἱ εαπι Ρατίεμι ἱεράαπῖ παΙηΊπιθ 

Γεφμαίιις, {Ποαῖ οππι οὗ ἀάναπι {άππογεπι Πεοίεπίε πο 

Γεααϊίασς εοπιπα{Ίαγα αἱ Πο α[οοία εί ἱεηάίαν, ααοά 

πια]απα Οπαςοί ποπηϊμαυί Ορ όκωλον. Ροΐε[ Ισιίαν οἨ {α- 
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Σά. Οµατι. ΧΠ. [419. 414.] Εὰ. Ρα[. Υ. (6984.) 
διὰ τοιοῦτόν τινα σκίρῤον ἡ ῥάχις διαστραφῆναι, δύναταυ 
δὲ καὶ τῷ λόγω τῆς συµπαθείας φύματος ἀπέπταυ καὶ κα- 
κοῦ γενέσθαι στέγνωσις ἐπ αὐεῆς. ὅπως δὲ ἔπεται ταῖς 

τοιαύταις διαθέσὲσιν ἡᾗ διαστροφὴ τῆς ῥάχεως, ἔμπροσῦθεν 
εἴρηται κατὰ τὸν ἴδιον ὑπὲρ αὐτῆς λόγον. 

ο. 
5” 

[414] ᾿4ναυξέστεροι µένιου τὸ πᾶν σώμα οὗτοι γίνον- 
ῖαυ πλὴν τῆς κεφαλῆς. 

"Εν ἔξω τὸ κατ ἰσχίον ἄρθρον ἐκπέσῃη, βέλιιον μὲν 

βαδίζουσιν οἱ τοιοῦτοι τῶν ἔσω τὴν μέιάστασιν τοῦ ἄρ- 
Όρου ἐχόντων, ὅταν ἐκφίγωσι τοὺς ἐκ τῆς φλεγμονῆς τὲ 
καὶ συµπαθείας τῶν ἐπικαίρων μορίων κινδύνους, αὐιὼ δὲ 
ταῦτα μᾶλλον ἐκείνων πάσχουσιν' ἡ μὲν 7ὰρ εἰς τὴν ἔσω 

χώραν µετάστασις τοῦ ἄρθρου᾽ κάκ τούτου οὖν ἐπίβασιν 
ἔχει, μήτε Θλιβύμενος διὰ τὴν σκληθότηια μήτε καὶ τού- 

του αὐτῷ συμβαίἰνεσθαυ δυναµένου. τὸ ὃ᾽ ἔξω τοῦ μηροῦ 

Ίοπι ααεπάαπι ἀπτιτι ἔππιοτεπ [ρίπα ἀερτανανί; Ροίε[ εἰ 

Ρτορίεσ οοπ/[οτίῖαπι [ας ογαάο ἆατοφιε (μρεγοιίο Ιάεπι ν- 

ανα εχρεγ]σῖ, Θεά 94πο Ῥαείο ε]αδαιοάί αΠεοίῖρας [ρίπας 

Ῥεγνεγ[ο Παρενεπῖαί {αργα Ῥο[αϊμιας, αὈὶ 4ο {ρ[α Ρτορείθ 

γασίαν1Π11δ. 

ΧΟΥΠ. 

ΠΗἶπιις ἑαηιεπ ἐοῖο «ΟΤΡΟΥε ἔπεγε[ειΕ σαρῖιο εχεεριο. 

Οι ρα5 οοχαε αγι]οα]α5 1π εκἰετΙογεπι ραγίεια Ργο]α- 

Ρας πε]ας Ἱηρτεδιαπίας απαπ οαἶρας ἴπ Ππτεγίογεπι 

αβ] ἸηΠαπιπιαἰ]οπῖ5 ρεγίοα]απι εΠιαρετίαϊ εἰ ρταεοίρματηπι 

ρανίῖαπη, οι ορρογίαπῖογες [απ αμαπι 1. Αγιοσιας 

επῖπα «παπι 1Π ΠΠΙεΓΙογεπι ρατίεπα ]ακαίιι, [αρεχ ος {εείατ, 

ᾳποᾶ ποπ ρτεπίαν απαπι ἁαταπι ΠΙ, πθεπθ Ἠαῖο ππα]ο 

ραΐεῖ; αἲ εχίετίοι Γεπιοχῖδ τερῖο, «παπα πιαχ]ηιϊδ πηπ[ομ]]θ 
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Ε 0, Οµασι. ΧΠ. [41.1 Εὰ. Βα[, Υ. (654) 
χωρίον, ὅτι ὑπὸ µεγίστων μυών κατειλημιμένον εἰς ὀδύνην 

ἠσχυρὰν αφίκωνται. καὶ γὼρ Ῥλίβονται πρὸς τοῦ µεταστάν- 
τος εἰς αὐτοὺς ὁστοῦ καὶ θλώνται καὶ περιτείνονται τῷ παρὰ 

φύσιν ὄγκῳ τῆς τοῦ μηροῦ πεφαλῆς, αἰσθάνονταυ τούτων 

ἁπάντων ὡς πάσχουσι καὶ διὰ τοῦτο ὀδυνώνταν,. διά τε 

οὖν τὴν θΘλασιν καὶ τὴν θλίψιν τὴν γινομένην φλεγμοναῖς 

ἐν τοῖς ὑποδ,ξαμένοις τὸ ἄρθρον μεσὶῖν, εἰς συμπάθειαν 

ἕρχονται τὸ ὑποκείμενα μόρια τά τὲ ἄλλα καὶ τὰ κατὰ τὴν 
ῥάχιν. ἢν δ᾽ ἅπαξ οὖν νοσήση ταῦτα, καθάπερ ὁ μηρὸς, 
οὕτω καὶ ταῦτα γίνεται τοῖς τὲ ἐν αὐξήσευ σώμασι παθοῦσε 
τὸ τοιοῦτον πάθος, ἀναυξέστερά τὲ καὶ μικρότερα καὶ πάντα 
Φαυλότερα. μεμνῆσθαι γάρ σὲ χρὴ καὶ τοιούτου διὼ παν- 

τὸς ἤδη πολλάκις εἰρημιένου καὶ τοιούτου μαρτυροῦντος τοῖς 

ὀλίγον ἔμπροσθεν, ὣς τοῖς μὲν αὐξήσει παθοῦσιν, οὕτως ἔν- 

ὀεέστερον αὐξεται τὰ μόρια, τοῖς δὲ τἐλέιωμένοις ατροφώ- 

Ἱερα γίνεται Καὶ μµαλακώτερα, τῆς ῥάχεως δὲ ἀναυξεστέρας 

γενομένης ἀκύλουθόν ἐστι καὶ τὸ σύμπαν σώμα τοῖς οὕτω 

παθοῦσιν ἔλαττον γἰνέσθαι. κάτω μὲν γὰρ τὰ σκέλη συµ- 

πάσχει, τὸ δὲ ἄγω τῶν σκελῶν ἄχρι τῆς κεφαλῆς ἡ ῥάχις 

οοπιρτε]επάαίαχ, Ιπβεπῖῖ ἀο]ογε ἰονααδίατ, ΕγεπιαΠίς οπίπα 

ατηοῦ]ο 11 θαπι Ῥρτοἱαρίο, [ετιαπίαγπε εἰ εχἰεπάππίασ {- 

ΠΊΟΤΕ Ργαείεχ Ππίπγαϊιη, πεπιρε {επιουῖς εαρῖίο, εί [επίιη 

ΟΠΠ 1 ϱἩὸ νεχαπίΙχ ασ ρτορίετεα ἀο]επί. Ἐχδο ρΡτο- 

Ρίετ πιπ[οι]ο5 αἱ ατουπ]απι αἀπηίεπίες {εταπίας ΡΓεΙΩΙΙΙΙ- 

ίαχαιε, αἴηιπε Ιάείτοο ἹπΠαπιπιαπίαν εἰ οείεταε ῥρατίε5 α- 

Ἰαποίαε εἴ αᾳπαε οἶτοα {ρίπαπι Γ[απί αΏΠοϊαπίαχ εἰ αοσετ α- 

Ἠπο Ἱπογεί[οαξ, ὨΟΠ [εομδ 4ο ΓεΠις ΙΠοΥεπιεηίο ῥτοµίβεῃ- 

Ίπτ εἰ ΠΙποτες Πιπί αἴᾳπο οπιπῖπο ἀείετίογτε. ιβ 

απίεπι ππεπ]]π] Τε οροτίεῖ, αιιοά Ίαπι [περῖας ἀῑοίαπι ε[ὶ οί 

6οχ επι {ε[ΠπιοπΙαπι ο[ί 4ααε Ῥραπίο απίο Ρρτοροβία ΓαΠ{, 

Όδι ααϊ αἆμπο αασεπίασ {ο Ἰαεάππίαςφ Ρατίες πιπις Ἱηπ- 

οτε[ουιπί» ααἶρας γΥετο αείαίε Ώτπια 14 αοοϊά, παῖπας αἱαπι-- 

ἴαχ εἳ πιο]]ογες εναάαπί. ὈῬρίπα ΠΠ αιοία Γευπίαν 

πἳ τε]ίφαππα οοτρας Ἠα]αδιποςί Ποπ 1θα5δ πΙπαδ τεάἁσίατ: 

Ἱππα επῖπι οτιτα αἰΠῃοϊαπίωτ, {ωρες οτιχα πίααε αἆ οαραῖ 

6ΑΙΕΝΌ5 ΤΟΜ. ΧΥΙΙΠ. Βν 
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βά. Ον, ΧΗ. [114. 415. ] Εά. ΒαΡ. τ. (67349) 
ἐσείν. ὅταν οὖν αὕτη χξ μικροτέρα γένηται καὶ σύαπαν τὸ 

σκέλος, εἰκύτως ἐπὶ τών τοιούτων ἐρεῖ, πλὴν τῆς κεφαλῆς, 
ε) .. 3. ΄ - -” 

ἀναυξεστέρους τοὺς ἀνθρώπους γεγονέναι τὸ πᾶν σώμα. 

Μπ. 
- . - .] . « πα. ε - . . 

Ωσοισε ὃ᾽ ἂν εις τουπισῦεν 1) κεφαλη τοῦ μιηρου ἔκπεσοε, 
ει) ι) ε] ΄ κά ) ΄ 2 ΄ 3 

ὀλίγοισε δὲ ἐκπίπιξο, οὔτου ἑκτανύειν ον δύνανται τὸ 
. η) . Δ 

σκέλος, οὔτε κατὰ τὸ ἄρθρον τὸ ἐκπεσὸν οὔτξ τι κάρτα 
5 Π 3 3 - ” Π ί. 

καιὼ τὴν ἐγνύην, αλλ Ώκιστα τῶν ἐκ παλαιωνν οὗτοι 
” Ε) , . ψ. Δ 3 -” . . 

μᾶλλον ἐκταννύουσε καὶ τὸ κατα τον βῥουβωνα καὶ τὸ 

κατὰ τὴν ἐγνύην ἄρθρον. 

᾿Ολίγοις μὲν διαρθρεῖ τὸν νῦν προκείµενον τρόπον ἡ 
κεφαλὴ τοῦ μηθοῦ δὲ ἣν εἴπομεν ἔμπροσῦεν αἰτίαν, ὅτο τὸ 

βάθος τῆς κοτύλης ἄθισόν ἐστιν. ἔνθα μὲν οὖν βραχύτε- 
ϱον μᾶλ- [415 ] ον ἐκπίπτει καὶ διὰ τοῦς ἔσω μᾶλλον, 

ἔνθα δὲ ὑψηλότερον, ὀλίγοις, ἐνταῦθα δὲ ἐξανίσταται τοῦτο 

σπανίως ὀπίσω. συμβαίνει δὲ ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳω τῆς 

[ρίπα βία εἴι, Ἰἴαπαο αΏί Ἠαεο πππος Πέ, πάπας ἴίραι 

εσας {οίαπαι πιετ]{ο ἀῑοῖί Ες Ποπιϊπῖρις απϊνεγ[απι οογρᾶβ 

πιῖπας Ἱπογείοετε εχεερίο οµΡῖίθο 

ΧΟνΥΠΙ. 

Αι υδὶ ἵπ ροβετίοτεπι ματίεπι ᾖεπογς «αριὲ ργοϊαδίειγ, 

Ρτοἰαδίτιγ αμίεπα Τατο, επιεπᾶἰ πο Ῥοιε[ῖ εάν πεφμε 

αἆ ατιἰομίμπι ἱμκαίιωπ, πεφµε αἀηποάμπι αἆ ρορίίτεπι ; 

[εὰ επ οπιπίδις Ρατιϊδως Ἔ θµας Πίο αγεϊομίις εοποἰᾶἾε, 

μδί ἵπ ρο[ἱεγίογεπι επεϊάαε, εοππηηϊ[]µτα Φµαε αἆ ἱπβιειι 

ει φµαε αἆ Ρορίίεεηι ΠΙΠΙπΙ εχἰεγιά{ίτγ. 

Ἐεπιοτῖ5 εαραί οὗ οαπίαπι αααπι [αρτα ἀθεε]ατανίπιας 

ἵπ Ρτοροβίαπα πππο ρατίειη ραιοῖς εχοῖά[ε, αποπῖαπι Γο]ῖ-- 

οεί σαν] Ἰαμίιάο Ιπαεαα]ῖς ε{[ί. Οποοῖτοα απα πῖπου εβ 

πιασὶς Ῥγουίά]ε, αἴηαε εα ἆο σαι[α πηασῖ ἴπ ΙΠΕΕΓΙΟΓΕΠΗ 

ῥατίεπι;  Ύπα πηα]ος ραποῖς, εἰ οὗ 1ά ἵπ Ῥοβεγίοτεπι ΤαΓΟ 

Ρτοσίά1ξ, ἵπ παπι αΡί πιονείασ ον αἆ Ίπραεα, πα]]ο 
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ΓΚ. Οπατι. ΧΠ. [4ἱ5.] : ε Εὰ. Βα[, Ῥ. (634.) 
ἐξαρθρήσέως κατῶ μὲν τὸν βουβώνα μηδ᾽ ὅλως ἐκτείνεσθαυ 

τῷ σκέλει, κατὰ δὲ τὸ γόνυ μὴ τελέως. αἰτία ὃ᾽ ἑκατέρου 
τῶν μυών 3) θέσις, ἣν ἅπασαν ἀκριῤῶς τὴν φύσιν ἔν τε τῇ 
τῶν μυῶν ἀνατομῇ καν τῷ δευτέρῳ τῶν ἀνατομικῶν ἐγχει- 
ϱήσεων ἔχετε γεγραμµένην, ὑπομνήσεως ὃ᾽ ἕνεκα ὧν ἐδεά- 
σασδε πολλάκις ἀνατεμνομένου πιθήκου, διότι τα πολλὰ τὸ 

ζῶον τοῦτο παραπλησίως ἀνθρώπω παρεσκεύαστιαι. πρώτον 
οὖν ἀναμνήσθητε νῦν ἐκ τῆς ψύας εἰς τὸν μικρὸν ἥκοντα 
τροχαντῆρα, δεύτερον δὲ ἐκ τοῦ τῆς ἥβης ὁστοῦ συνεχῆ. 
τὸ δὲ κατὰ φύσιν εἰς τὸν αὐτὸν τροχαντῆρα ποιούμενον 
οὕτω µμεταστήσεις ὀπίσω τῆς κεφαλῆς τείνονταυ βιαίως, 

ἐκεῖσε περιελιστύµενοι καὶ περεκλώμενου τῇ κοτύλῃ καὶ εἰ 

ἐπιχειρήσειεν ὁ οὕτω πεπονθως ἄνθρωπος ἐκτείνειν τοῦτο 

τὸ ἄρθρον, δεήσει τὸν μηρὸν ὅλον ἑλιχθῆναι πρὸς τοὐπίσω, 

ειξόνως πονήσουσιν οἱ προειρημένοι δύο μύες ἐπὲ πλεῖστον 

ἑλκόμενοί τὲ καὶ τἐινόµενου καὶ ὅτι μείζονες εἴπερ ᾖσαγ, 

ανώδυνοι πλείονα τάσιν ἀνέχουσιν. εἰ ὃ᾽ ἠδύναται πρᾶξαυ 

τοῦτο διὰ τὴν κἐεφαλὴν τοῦ μηροῦ τῆς κοτύλης ἐκπεσοῖσαν 

Πιοᾷο εκ{επά]ίαχ αἆ σεπα ποη εκ  ἰοίο. ὮὈιπίαδφια σαιι[α 

ε[ πιι[οπ]οσαπα Πίμ5δ, αποχαα παίπτααι ρετξεοίο Ππάϊσανί- 

πηΠ6 1π ορετε ἆε πιπ/[ου]5 Ιποϊάεπάϊς εἳ 1π Γεοιπᾷο Ἰαρτο 

ᾖςε ταϊῖοπα οοτροσαπι Ιποϊάεπάογαπα, Ὀϊ ααίεπι 1π ΠΙΘΠΙΟ- 

τα Παρεα[ῖ αµαε [αερίας Ἱπέμα οβ1ς, ἀπεοῖ[α Ππιῖα, Ίιος 

επῖπα απ]πια] Πταοϊαταπα μαθεί ππακίπια εκ Ῥατίο Ιοπηϊηϊ 

Ππι]επα, Ῥτϊπιαπα πιεπι]ηϊΠε ἀερείῖς πια[οα]{ απ α ]ηπιδ]ς 

οτίας αἆ ῥρατναπα {επιοτῖς {πρετου]απα ρέτίπεί, ἀείπάς 

αίετίας ου αἨ ο[ἵε ᾳαοά Ρραδί Γαρε[ι αἆ 1άεπι {αρεγοι]απι 
Ιπίεπάσης οσα [αρετιοτί οοπ]απστίαγ. ΗΙ εγσο γε]μεπιεηπίοχ 

εχίεπἀαπίας, «παπα {επιοχῖ οαραῖ ἴπ Ῥο[ετίογεπι Ραγίεπι 

εἰαΡίίας 191 ἀπιρ]ίσαία εἳ οἴτοα 6ΟΧαε ΟΑΝΙΠΑ 11 ΟΤΡεπΙ Υο- 

111. Απο α0Ώῖ 16 ϱπεπι Ἠοο νυἰ απ εχεχεεί οχκίεμάετα 

αγΠοπ]ππα {επίοί, οροτίεβΙί ππϊνενίαπα {επαιν ἵπ Ροβετίο- 

χεπα ρατίοπι εἰχοππανο]νῖ; 1π απο ο[α ΡτοΡοβΙΙ ἆπο ππα- 

Γοα]ϊ ροι([πιαπι Ἰαεάεπίας, τα αἱ Ῥ]ατίπιπαι ἱχαμαπίαν 

εκἰεπἀαπίυτᾳἁε. ΊΝαπι απππα Ἰοηβίογε απαπα απίε Γαοἰ] 

βπῖ, παἱίογίας εσἰεπᾶϊ οἶίτα ἀο]οτεπι πεφπειπί; ϱπαηᾳιιθ 

δις.) 
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Εά. Όματι ΧΠ. [4151 ο Εάν Βαῆς Ύ. (6318. 635.) 
ἐκ τῶν ὀπίσω μερῶν του περιεχοντος αυτην ὀστου τεταχῦαυ. 

εἴπερ οὖν ἔμελλε τὸ κατὰ γόνυ πέρας τοῦ μηροῦ καμψάντων 
τελέως τὸν βουβώνα μετέωρον ἑκανώς έσεσθαι τὴν κεφα- 

λὴν τοῦ ἰσχίου πρὸς τὴν ἔσω χώραν ἀναγκαῖον ἦν, ὅπερ 
οὐκ ἐνδέχεται γενέσθαι χωρὶς τοῦ διασπασθῆναι τὸν ὑπο- 
δεξάµενον αὐτὴν μῦν, ὃν ἔξεστιν ἐν τῇ διαρθρώσει, ἣν εἶχε 
κατὼ φύσιν, οὔθ) ἕτερον ὑπάρχειν τῇ καιὼ βουβῶνα διαρ- 

θρώσει τῶν ἔμπροσθεν ὑπαρχόντων, πρὶν ἐκπαλαῖσαι τὸ 

ἄρθρον' οὔτε γὰρ ἐκτείνεσθαι τελέως οὔτε κάρπτεσθαι δι- 
ναται. τὶ δή ποτ οὖν ὁ ᾿/πποκράτης τὸ ἕτέρον (6356) αι 
τῶν εἶπε µόνον; ὅτι μετὰ τὴν ἔκπτωσιν εὐθέως φαίνεταυ 

κἐκομμένος ὁ μηρὸς, ὡς ἂν πρὸς τῷ γόνατυ πέρατος αὐτὸ 
τὸ σῶσον ἀποχωροῦντος εἰς τὸ πρὀσω µέρος, ὅσον ἡ κε- 
ᾳαλὴ µετέστη εἰς τοὐπίσω. ὅσον ὃ᾽ ἐν τῇ κατὰ τὸν βου- 

"βῶνα φαΐνεταυ καμφθὲν τὸ σκέλος, οὕτω καὶ κατὰ τὴν 

Ὀνύαν ἐντείνονται οἱ ὄπισῦεν μύες ἅπαντες ἐν ταῖς ἄνω- 

Ἰοηβίοχες Πατ ΠοἩ Ρο[πηέ, οοπιπα![Ππχαπα εχἰθεηᾶϊ ποη ᾗρᾶ- 

ΠΗυμίατ. Ἠαο Ισιίατ 4ε σαυ[α ααῖ Πο αΠεοΙ [απ εκίεπ- 

ἄετε οτας αἆ 1πριοπ ΠΟΠ Ῥοΐαπέ, πεφαε αἴἶαπι αἲ 6εΠΙ, 

Ῥτορίετεα αποά Γεπιογῖ σαραί [πο ϱαἵο ργοἱαρίαπα οοπῖ- 

πεῖαγ 1π Ρο[εγ]ιογῖ ραχίο 1]]αδ ο] α 4ο τεοὶρὶῖ {ο1εΕ, 

ΟποάΠ {αἴαπτάπι ε[Τεί πῖ Γ{επιοτῖς οαριῖ εχἰεηίαπαι αἆ σεηιι 

Ἱησυῖπα Ρεπῖίας ομχναίο πωπ]ίαπα αἰο]ετείασ, πεσεί[ε 

εὔεί αἱ {επιονῖς οαραί α οοχα ΡΙάτίπάπα 1Π Ρρο[εγίοτεπι 

Ρατίεπι εχοεἀεγεῖί, Οιιοά Πετί ποπ Ροίεβ, πΙ[Π οοπγε]]α- 

ἴατ πιπ[οα]α5 4ο εχοερίας εἰ, απάπι εκ παίιγα] Γεάε 

Ρτουϊάϊ, [π οοπιπ [γα εΓσο ᾳπαο αἆ ἵπσαεπ ε[ί ποιίγιιπα 

Ποτῖ Ροίε[ι εκ 15 ααε Περαπί, ρτῖαδᾳααπι ατοσ]ας Ῥτο- 

οἰά][Τεί: παπι πεφαο ρει{εοίο εχίοπάϊ πεφιε Ρρεγ[εοίε οχ- 

νατὶ Ροίἰε[. Οιά οχβο ΠΗϊρροεταίες α]ίετάπι ἀαππίακαί αἆ- 

[οπιραιὁ Απ΄ ααπῖα ΡοΠαπαπη Ἰακαίας ατγου]α5 εί ογιας 

ομτναίαπι ῥτοῦπας αρρατεῖξ αἱροίε ασ πι πιππα ζεπιας αἆ 

δεπα εαίεπας 1π Ῥείοτεπι ρατίεπι εχοεζαί, απαίεπας Γαπι-- 

ΠΩ"ΠΠΙ 1Π Ρο[ιετίοχεπι εἰ αμαίεπας αἆ Ίπσαεα οι οαγνα- 

{πχ απο Πτ αἱ Ρρο[ιετίοτε πιι{οτ], απὶ αἆ ρορ]ίεπα [απ 
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Εά, Οπατι. ΧΠ. [4115.] Ἐά. Βα[, Υ. (635.) 

Όεν ἀρχαῖς, ὀπίσω µετοχωρήσαντος κατὼ ταῦτα τοῦ μηροῦ. 

τεινοµένων δή τούτων αὐτοῖς τῶν μερών συνεντείνεται καὶ 

τὸ λοιπὸν σώμα ἅπαν ἄχρι τῶν εἰς τὴν κνήµην καθη- 

πόντων τενόντων ' ἡ δὲ τούτων ἕἔντασις κάµπτει τὴν ἐγνύαν, 
ὥστε οἱ οὕτως ἐκπαλαίσαντες εὐλόγως ἀμφοτέρας τὼς διαρ- 

Όρωσεις ὁρῶνται κὲεκαμμµένας ἔχοντὲς. ἐπεὶ τοίνυν ἐκτείνον-- 

ται ἑαυτὰς ἀδυνατοῦσιν ἂν καὶ μάλιστα τὴν κατὰ βουβώνα, 

διὼ δὴ τοῦθ᾽ “Ιπποκράτης τοῦτο μύνον εἶπε, τὸ μὴ δύνα- 

σθαι τὰς διαρθρώσεις ταύτας ἐκτείνειν. αλλ ἐπὶ τῆς κατ 

ἰσχίον ἁπλῶς εἶπεν ἐπὶ δὲ τῆς κατὼ γόὀνυ προσεθηκε τὸ 

κάρτα, τουτέστε τὸ λίαν, ὡς ἐκτείνεσθαι τῆς δυνάµεως, οὐ 

μὴν λίαν γε τοῦτο πασχούσης, ἐπεὶ δύναταυ τὸ τελέως µη- 

δὲν ἀπολείπεσθαι τοῦ κατὼ φύσιν" αὐτὸ δὲ τὸ σύμπτωμα 
γίνεται διὰ τὴν αὐτὴν αὐτίαν, δι ἣν καταπίπτεταυ μετὰ τὴν 

ἐξάρθρησιν αὐτίκα τὸ καιὰ τὴν ἐγνύαν ἄρθρον. ἐπὶ πα- 

σῶν γάρ σε χρὴ τοῦτο γιγνώσκειν τῶν διαστροφῶν πουνὸν, 
ὡς ἐκτεινομένων μερῶν αἳ πρὸς ἐκεῖνο ῥοπαὶ γίνονται, 

συνακολουθούντων αὐτοῖς τῶν συνεχών. οὐδὲν γὰρ τῶν μὲ- 

Γπρογίοπίρας σαρῖῖρας εκἰεπάαπίας, ααππι {επιαΥ {1ο γείγο 

ῥνοἱαρ[ας ε[ι:; ἰῇς απίεπα Γαρεγπε εχἰεπἰῖ εχἰεπάϊίας αηπα 

τε]ίᾳααπα οτι οοτρις [απο αἆ εἸογάας, ᾳααο ρεγνοπῖαπί 

αἆ ογΠδ, φπἴριας οχίεμ!ῖ ρορ]ες οαπναϊιτ. ΘΟποοῖνοα απ]- 

Ῥι5 [Πο αγίου] Ἱακαπίαν, ομγγαΐαε πιετ]ίο πίγασφιιο οοπι- 

πη][αταε οοη/[ρ]οϊαπίατ. [σίίατ απἷα εκἰεπἆετο 1ρίας Ἡε- 

απειπῖ, Ῥταεοῖραε εαπι Ύµαε αἆ Ίπσαεη ε[ι, Ιάοῖγοο ΟΠ 

ἀῑκ]ξ {ἑαπίαπιπιοάο Ἠας' οοπηπη][αχας ΠΟΠ ρο[ῖς εχἰεπαῖ, Γεᾷ 

1Π εὰ παρ αἆ οοχαπα ε[ι 1 ΠπιρΠοϊίετ ΡτοίπΗέ, {π 

4παε αἆ δεπα αἀ]εοῖῖ κάρτα, Ἰοο ε[ι αώπποάμπα, πἱροίε 

ᾳααε εχίεπζ1 ΡοίΠε, ποπ αἀπιοᾶαπι ἴαπεη, παπα { 1 ρο[- 

{εῖ, α παϊητα] Παΐα τεοεἀετεῖ. Ῥπαρετνεπῖί απἴοπι Ίαεο 

ποχα οὗ εαπάεπι οαπίαπι οὗ αἴιαπα αἲ αγἰϊῖοπ]ο Ἰακαΐο Ῥτο- 

πας ῬορίεΒβ ουγναίασ. [πιά επ]πι [οῖο Ἠοεί οοσΙΠΠθ 

οπιπΊαπι ἀερταναϊοπαπα, αποά ἩΡ] Ρρατίος αἸἴᾳααφο εχίεµ- 

ἀαπίας, οάθ οιπι Ἰῖ οοπΙπιαπίατ, [εηαεπίες αἆ 1ρ[ας 

οομνετίαπίωτ. Ἠι]]ο επ]πι εκ 196 4παε Πο [πο ν1ο 60Ι- 
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νου [416] λα ἐδίῳ πάθει καὶ τὴν οἰκείαν νὰ. 

λείπει χώραν, αλλ ἀπὸ τοῦ συνεχοῦς ἑλπύμενον ἕλκευ μὲν 

τὸ συνεχὲς ἑνὶ μὲν λόγῳ κοινῷ τεινόμενον, οὐχ ὑπὸ μιᾶς δὲ 
προᾳάσεως τοῦτο πάσχει" καὶ γὰρ ὑγρανθένιι πύόρῥω τοῦ 
προσήκονιος αὐτῷ καὶ ξηρανθέντι, «αλεγμαίνοντέ τε καὶ 

σκιῤῥωθέντι καὶ τῆς οἰκείας χώρας µεταστώντυ κοινὸν ὑπαρ- 
χευ τὸ γἰνεσθὰι πάθηµα. διὸ περὶ πάντων τῶν τοιούτων 
. ει [α ” ” 3 

ἐπὶ πλέον ἕξης ὁ "Ιπποκράτης ἐδίδαξε. καὶ ἡμεῖς ἄκολου- 

Φήσαντες αὐτοῦ ταῖς ῥήσεσιν ἁπάσας τὼς λέξεις ἐξηγησά- 

μεῦα. 

ην. 
8 .. , 

1Προσξυνιέναυ μὲν οὖν καὶ τόὀδε χρὴ εὔχρηστον γὰρ καὶ 
4 ων. ! Ε 3 λ , ΄ ”’ » 

πολλου αξιον ἐστι και τους πλείστους λήῦξι Ότι ουτὲ 
ε . 3 ., 

ἡγιαίνοντες δύνανταυ κατὰ τὴν ἐγνύην ἐκταννύειν τὸ ἄρ- 

Όρον, εἰ μὴ ξυνεκιαννύουσε καὶ τὸ κατα τὸν βουβώνα ἄρ-- 

Ὄρον, πλὴν ἣν μὴ πάνυ ἄνω αείρωσι τὸν πὀδα, οὕτω ὃ᾽ 
ο) / Ύ ! 5 ’ ΄ Ν 
ἂν δύναιντο. οὗτοι τοίνυν οὐδὲ ξυγκάμπτειν δύνανται τὸ 

Δ Δ . ” « ῃ 3 3 Δ 3 , 
κατὰὸ τὴν ἐγνύην ἄρθρον ὁμοίως, ἀλλὰ πολὺ χαλεπώτὲ- 

νεγ[αο Γαπί παϊυτα]επι Γεάεαι τε]πααϊε, {Γεὰ αἲ οα οπι 

ατα οοπΗππαϊΐας αἰἰταλ]ίαν,  Ἠαεο απίεια αἰἰταβῖε οοπωπιαηί 

μπα ταϊῖοπο, αμοά ἰεπάαίαν; {[εὰ ἰοεπάῖας ποη ππα ἆς 

σα[α, Παπίάεπι Ιπίοπαϊ [οἱοί, ταὐῖ υ]ίτα ἀορίαπα Ἱαπποτε 

ἱππρ]εοίαχ, Ποοε[σαίι ἹπΠαππππαίίοηε γεὶ ἆπτο Ιππιοτο {ε- 

πθαίας νε] Ἰοοιισ πιίαϊ. Όπατε οὐποία Ἠαεο  Ηιρροοταίες 

ἵπ ΓεαπεηΙρας Ἰαΐῖας αζ{οπΙρΠί ου]α5 πο ΓΕΙΠΙΟΠΕΠΙ {ερπμῇ 

γετρα οπιπῖ]α εποζαΡίαιας, 

ΧΟΙΣ. 

Πμά ειίαπι ἱβηογανγε ποπ Ομογί6ι: εΕῑί{[ήηαιήα επῖπα εἰ πηά-- 
αππὶ ΠΠΟΤΗ ΕΠΙ ε[ξ ας Ρἰεγοσφιε ἰαΐεῖ, φμοᾷ πεο αμὶ δεπε 

ναζεπε επιεπάεγε γοριεῖς οοππἰ[]ιγαπη ρο[]ωπὲ, πὶα [- 

ππιί ετιεπάσμὲ ἐαπι  φµαο αἆ ἵπρμει, )Ργαείετφκαπα μδὶ 

ρεᾶεπι ααπιοιπαι αἲιο[[ιωτεν [ο επῖγα Ρο[[εΆε, ΄Πῖ ετρο 

2 «α- 
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Εά, Ον, ΧΗ. [41Α. 1 Εὰ. ἨαΓ. Ύ. (635.). 
(ον, Ἰν μὴ συγκόµψωσι καὶ τὸ κατὰ τὸν βυυβώνα ἄρ- 

6ρον. 

«μν ἔφη εἶναι κοινύτηιά τινα τῶν ἀπυστερουμένων τὲ- 

νὰς κινήσεις μορίων, οὐ δι ἴδιον πάθος, "αλλά τινα τών 

κοινωνούντων σωμάτων γιγνομένην ἐντεῦθεν ἤρξατο διδά- 

σκειν, ἐπὶ τῶν κατὰ φὐσιν μυών οὐδὲν ἐκφύεσθαι τοῦ µη- 

ροῦ, καΐτοι πολλών ὄντων. ἔνιοι μὲν ἐν τοῦ τῆς λαγύνου 

ὀστοῦ κατέρχονται, εινὲς δὲ ἐξ ἰσχίου πε υκασον, εἷς δὲ µὀ- 

γος τοῦ ἐκ τῆς ἥβης ὁσιοῦ. 'διὼ τοῦτ ἀναγκαῖόν ἐστι συγ- 

κινεῖσθαι τὰς διαρθρώσεις ἀλλήλαις, ὥσπερ ἀρτίως ἐπὶ τῆς 

κατὼ τὺν πόδα καὶ τὴν ἰγνύαν ἐδείχθἠ, συμφαινοµένης ἅμα 

καὶ τῆς κατὰ τὸν βουβώνα κοινωνίας αὐτῶν. ὥσπερ γὰρ 

ἐδείχθησαν οἱ κινοῦντες τὸ ὄπισθεν αὐτῶν Ίκοντες, ὡς ἔφην, 

ἐκπεφυκέναι τῶν κάτω περάτων τοῦ μηροῦ κατὰ τὰς ῥίδας 

τῶν κονδύλων, οὕτω καὶ νῦν ἄνω τοῦ ποδὸς εἰς τὴν ανη]- 

μην καθήκοντας ἐκ τών εἰρημένων ἀρχῶν ἀναγκαῖόν ἐσεε 

τεἰνεσθαι, τοὺς μὲν ὄπισθεν ἐκτεινομένης τῆς ἠγνύας, τοὺς 

Ῥομίίείς αγἰομίωτι εµγαΤε Πα βπιίεν ρο[αµες, /εά 

πιμίιο αεστίµς, η ἱπδιῖς φμοφµο αΓθα ία οΗΓυΕΠΗΙ. 

(οπ]αμοἰίοῦεπα παπι ρο[αῖὲξ 1π ρανάβας ᾳαδε ΠΙΟΝΕΓΙ 

απο πποάο Ῥτο]ήβεπίηχ πο Πιο 11ο, [εά εαγαπι ΟΗ1 9) 

ααἷθας οου{ογτμπα Ἠαρεηί πππο ἄοοεχο Ἱποιρῖῖ 1π {οι 115 

ααἵ παἰαταλτεν Παυεπί, 41οΥΠΠ} π]]α8 1η σπα Γαί α [ε- 

ΠἹοσΕ, αμαππ(παπι πηι]1 [απῖ, Νοπηπ]] επῖπη αἳ ος φποή 

αἲ Πα Ρρετι]πεί οππηῖασ, ΠΟοηπα]1 α οοχα, ἨπΠΗς 1401 

αἳ ο{ῖο αιιοά ριδῖ Πιμοῇ, απο Ισίίαν ἆο οαμ[α οοτώπο [ἴα-- 

γαδ πιονογὶ βπια] πεοε[ῖο εβ», [Ποπί παπο 1π ρεᾷε ε{ ΡορΗο 

οΏεπ[απι ϱβ, ᾖπ ααίρας αρραγοῖ οἴἶαπι οοη [ος ιοἆ 

οσα ἱηβιίπο Ἠαροπε, Ίναπι [ουί ἀπιοπ[ίγαίανη ο, 4πενη- 

αἀπιοᾷαπι πηυ{ουμ] ιί ρο[εΓίογετα 1ρίογαπα ραγίεπα ππονεη!, 

αἲ ἀῑκί, η {επΙΟΥε πιο αἆ ταᾶῖοςς (αρογοι[ο μα 1ο ῥΙυη, 

ία ηαὶ Ρος Ρείογεπι οτηγῖ Ῥαγίοπι ΓετΗπίῦχ εκ 6ο} 1πιο 

{εμιογε ἀερεπάεπί,. ΘΌπατο ποροί[α ε[ι Ἱπίεπάϊ ροβεγίοτςς 
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Εά. Οµασί, ΧΠ. [16.1 νο ως ξάν Βα[ Ὑς (6035.) 
δὲ πρόσω καμπτομένης. Όταν οὖν ἐπὶ πλέον πεφύκασι, τεί- 

νονται ἀντιτεταγμένου αὐτοῖς ἀντισπώσέ τὲ καὶ οὐχ ἔπον- 

ται. λέγω δὲ ἀντιτεταγμένους τοὺς ἐκτείνοντας τοῖς κάμ- 

πτουσε, τουτέστι τοὺς προσθίους τοῖς ὄπισθεν ἐπὶ δυσὶ 

µυοῖν ὡς ἐπὶ παραδείγματος ἕνεκα σαφηνείας τὸν λύγον 

ποιησάμενος ἀρκεσθήσομα τοῖς γὼρ ἑωρακόσιν ἐν ταῖς 
ανατομαῖς ἅπανιας τοὺς κατὰ σκέλη μύας ἐκ τῶν εἰρημένων 

ἐστὶ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ταῦτα λογίξεσθαυ. τοῖς ὃ οὐδ᾽ 

ὕλως ἑωρακόσιν οὐδ ὃ περὶ τὰ δύο λόγος ἔσται σαφής. 
οὗτου οὖν ἐκ τοῦ τῆς λαγόνος ὁσιοῦ πεφυκότες ὑπερβαίνουσε 
καταφερόµενου πρώτην μὲν τὴν κατὰ τὸν βουβώνα τοῦ µη- 
ροῦ διάρθρωσιν, εἶτα διελθόντες ὅλον τὸν μηρὸν, ἐφεξῆς 

δευτέραν τὴν κατὼ γόνυ. «φέρεται δὲ ὁ μὲν ἕτερος αὐτῶν 

ὁ στενὸς παρὰ τὸν ἕνα κύνδυλον τοῦ μηροῦ ταπεινότερον 
αὐτοῦ, κἄπειτα ἀνανεύσας πάλιν ἐπὶ τὸ καλούμενον ἄντι- 
κνήµιον εἰς τὴν ἐντὸς χώραν αὐτοῦ καταφύεται. ὁ ὃ᾽ ἔτε- 
ϱος ὁ μέγας ἰσχυρότατον ἐπιφύξεται τένοντα πλατὺν ἀναμι- 

νύμενον ἑτέρῳ τένοντι την γένεσιν ἐκ τοῦ μεγίστου μυὸς 

αὐϊάεπι ϱπΠΠα ρορίεδ εχίεπάίίας, Ρτίοχςς, ααάπα οαιναἴυχ. 

Όρι εσο {επάαπίαχ πιαρῖδ (παπι 6ΟΓΙΠΙ παίιγας οογεΠῖαί, 

ορροΠά τεπϊπίαν εἲ παϊπῖπιο Γεημιηῖας, Ύοσοο απίεπι 

οΡΡοΠίο5 «ο5 ααἱ εχκἰεπάσηί 15 αἱ ουχναηί, 1ά εβ Ρεῖο- 

166 ροβεγιοσῖριδ. ΆΏποβαθ αιἴεπι π[οι]] εχεπιρ]Ι ρταί]α 

οοπἰεπἰτς εγο αἆ Ἠπι]15 ]οοῖ εκρ]απαίίοπεπι, απππι απῖ 1π 

φοτγροσῖρας Ιποϊάεπά]δ οπιπες ογατῖδ πηα[οα]ος Ἱπίαϊα Γαπ1, 

εκ 6 ρο[]ιπί ἆε τε]ῖφαῖς {αοσοτε οοπ]εοίμγαπα; ἀ6 γετο 

απ ΠΠΙο πποάο ἀπιπα [αηε πει {6εγπιο ἆ4ε ἆπορις οἷα- 

χι επί. Ηί εἴσο οτα αὖ ϱο ο{[ε ααοά αἆ 1]α ρετίϊπεί 

Ρτοσεόάμπε Ῥγίπιο απϊάεπι Ῥαγ Γεπιογῖδ οοπιπ{Ππχαπα ϱπαθ 

αἆ ἵπραεη ει, ἀεϊπάο ταδὶ Ῥετ {επ ἰοίππι αἆ αἰίεταπα 

ε]ας οοπιπα{Γαχαπα Ύπαθ αἆ σεπα εἰ Ππίεπάσταπί; αἰίεν 

απῖ απσυ [τος ο ζετίαν Ἰακία ἀπίετίις Γεπιοχῖς {πρετου]απα 

ᾳποά Ἠαπο]ὴς, ἴαπι [ρεοίαις 1π ΡΕΙΟΓΕΠΙ Πρίαρ ραγίεπα 

ογαχὶ εκ Ἱπίετίογί Ῥρανίε Πππεοἰτ; αἰίες ο αἱ Ἱπαρηας ε[ὶ 

Ιαἰο[οἷς ἀεσεπεχαπο Ἱα να]επ[Πππιανα ολοχάαπι, 41αθ πη][ος- 

αχ οππι α[ίεγα ομοχάα ἀερεπάεπίε ἆ πιαχίπιο εκ πημ{ου]15 



ΗΕΡΙ 4ΡΘΡΑΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΙΤ. 0353 

: Όμαι, ΧΠ. [416 41. } Ἐά. Βα[, Ύ. (635.) 
ο, τῶν {41] προσθίων, ὃς απὸ τοῦ 7λουτοῦ καταφέ- 

ρεται. πρώτον μὲν όσταρ: τῇ μµίλη, μετὰ ταῦτα ἐμ- 

φύεται τῇ κνήμη. ἐὰν μὲν οὖν κάµπτηται κατὼ βουβώνα 

τὸ σκέλος, ἧττον γίνεται τὸ μῆκος ἐνταῦθα τῶν μυῶν, ἐὰν 

δὲ ἐκτείνηται, μεῖζον. ἐπὶ δὲ τοῦ 7όνατός τὸ καὶ τῆς ἐγνίας 

ἐκχεινομένης μὲν τῆς διαρθρώσεως ὁ μὲν τὴν μύλην ἐπι- 
βαίνων βραχύτερος, ὁ δὲ ἐκ τῶν ἔνδον μερών φεθόμενος 

μμαχρότερος γίγνεται, ὡοῦ ὃὁ μὲν πρόσθιος ἄκραν ἔκτασιν 

ἀναγκασθήσεται λαμβάνειν, ἐὰν κατὰ βουῤῶνα τὸ σκέλος 

ἐκτείναντες ἐπιχειρώμεν κάμµπτειν τὴν ἰγνύαν. ὁ ὃ᾽ ὀπί- 

σθιος, ἐὰν ἐκτείνηταυ τὴν ἰγνύαν, κάμπτομεν τὸν βυυβῶνα. 

καταφερόμένος γὼρ ἐξ ὑψηλοῦ χωρίου διὰ τῶν πρόσω τοῦ 
μηρου κάμπιτεται ἐντεῦῦθεν ειδε μάμνο λοξ δός, ανανεύεταυ 

πρὸς τὸ καλοίµενον ἀντικνήμιον. εἰκότως οὖν αὐτὸς µα- 

κρύτερα ἐργάζεται τὰ πρῶτα µέρη παὶ τοῦ μηροῦ καὶ τῆς 
κνήμης ὑψούμενα μακρότερος γινύμενος. ἐδείχθη γὰρ ἐν 

τοῖς περὶ μυών κινήσεως ἡ ἐσχάτη συστολή τὲ καὶ ἕκτασις 

ὀδυνώσα, ὧν τὴν μὲν συστολὴν ἐνεργοῦντες αὐτοὶ, τὴν δὃ᾽ 
, σα / ’ 3 

ἕκτασιν ὑπὸ τῶν αντιτετα} ενων ἑή2ομέγου πασχονυσιγ. ἐὰν 

Ρτ]οτῖς ρασίῖ, αἱ α οἶππο ἱπεβοαίατ, ραίε]]αο απίοπι Ρτὶ- 

ππαπι ΓΠρεγ]ίοιίας, ἀεῖα {εγίιχ αἆ ογα5.. Πίααο { οχι αἆ 

Ίῃπδιεπ Πεοίϊαῖατ, ἑα ρατίε ππυ{οι]ῖ Ὀτενίοχες τεάἀεπίαγς { 

εκἰεπάαίας, Ἰοηβίογε». (Οοπιπι/ζανα νγετο σεπα αο Ρορ]Η1, 

αΡ1 εκἰεπάαίαχ οὐ [αρεν ραίε]ίαπι {ετίασς Ῥγενῖου Πί5 αι 

αἈ ἹΠπίεγιοτϊ Ρατίε, Ἰοηδίος: ᾳπατε οοσείασ πιαχίπιε εκἰεμάί 

ααἱ α ρεῖοτί Ρρατίο εΏ, Π εχίεπἀεπίες οοπιπαϊ[αχαπα ᾳπαθ 

αἆ Ἱπσαεη ε[ῖ οοπεπιαχ Ῥορ]ίεπι οιχΥαχε; αἱ α Ῥοβετίοχϊ, 

{ ΡορΠίε εχἰεμίο ἵμσπεη ουωχγείαν. Ἐκ [αρΗπιῖουΙ ΕΠΤΗΙ 

Ίοεο ρετ Ῥτίογεια Ρατίεπι {Γεπιοσί ἀε[οεπάσεπς Πεοιϊίαχ, 1πᾷα 

«οοπνεγίυσ οβ]ηαιι εἰ αἆ Ῥτίοτεπι Πρίας ρατίεπι ρογτ]βῖ- 

ίαν.. Μετιο 1ρ[ε Ἰοηφίος εαἆεῃς Ῥτίπια Ρατίες ογΙχ15 ας 

Γεπιοτῖ5 Ἰοηρίογες τεάάῖί, αΏ1 εχοϊ(απίατ,. ΟΠεπάηις επῖπα 

ἵπ Ηῦγις ἆ4θ πιοῖα πιμ[οπ]οταπα Γαπιππαπι οοηἰταςΙοίΙοπειι 

Γαπαππαπηςπε εχίεηΠοπεπα ἁο]οιί εἶε; εἰ πιπίου]ο5 απ]άεπι 

εοπἰχαμΙ ἆμπι αδαµῖ; εκίοπᾶϊ γετο ἆπιπ 4Ώ οΡρροΠ!19 αἰίγα- 
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Εάν Οἶατίς ΚΠΠ. Γ17.1 Εὰ. Ῥαΐ, Ύ. (685. 036.32 
οὖν ποτὲ τοῖς εἰς τὴν αὐτῶν σύνοδον ἐνεργοῦσι μνσλν οἱ 
ἀντιτεταγμένου μὴ ὀδυνώνται, ΄ συνἑκτείνεται κατὸ φύσιν 
μὲν ἔν ταῖς εἰρημέναις ἄρτε κοινωνίαις τῶν διαρθρώσεων, 

παρὼ φύσιν ὃ᾽ ἐν ταῖς ἐφεξῆς εἰρησομέναις. τηνικαῦτα συµ- 
ῥαΐνὲι πουλλοὺς τῶν ἰατρῶν απατᾶσδαι καὶ νοµίδειν πεπον- 
θέναι τοὺς μίας ἐκείνους, ὧν ὁρώσι τὴν ἐνέργειαν ἐμποδε- 

ζομένην. ἔτι δὲ ἐναργέστερον τοῦτο γνωσθήσεται διὰ τῶν 
ἐφεξῆς εἰρησομένων. 

, 
ϱ. 

ΤΙολλὸ δὲ καὶ ἄλλα κατὰ τὸ σώμα τοιαύτας ἀδελφίξιας ἔχει 
καὶ κατὼ νεύρων ξυντάσεας καὶ κατὸ μυῶν σχήματα καὶ 
πλεῖστά τε καὶ πλείστου ἄξια γινώσκεσθαι ἢ ὅσεις οἴεταυ 
(6856) καὶ κατὼ τὴν τοῦ ἐντέρου φύσιν καὶ τὴν τῆς ξυμ- 

πάσης ποιλίης καὶ κατὰ τὰς τῶν ὑστερέων πλάνας καὶ 

ξυντάσιας. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἑτέρωθι λόγος ἔσται 
ἠδελφισμένος τοῖσε νῦν λεγομένοισι. περὶ οὗ δὲ ὁ λόγος 
ἐστὶν, οὔτε ἐκταννύξιν δύναται, ὥσπερ δη εἴρηται, βρα- 

Ἱαπίατ,  Φί αμαπἆο απαἴεπι, 4πἨπι πιἩ[οι] 1π Γε 1ρ[ος οοἩ-- 

επαοῖ αραηΏῖΕ, οΡΡροΠΗ ποη «ἆο]εηί, Πιν] εχιοπάαπίας πα- 

ατα] {ος αι]άσπι {πα οοπιπα{[ατῖδ 4παε Ρχοροβίππα οοπ/ος- 
Ημ Ἰαβεσηἰς Ῥτθείευ παίγαπα ΥΟΥΟ ἴπ 1116 4παο ἀείπεερς 

αὐ[οτιρεπίαν.  Οοπιρ]ατες αμίεπα ππεά]οι ἀεοιριαπίας Ῥριι- 

(απί(αθ «ο5 πωπ/οι]ος α[[εοίο εἶῖο, αποταπι Ρργομίρεγί 

αοἰίοποπι νιἀετῖηί, αιοά πιασὶς αἆμπο ρετ[ρίοααπα ε[ὶ 1π 

{εαπεπάδης, 

ο. 

“Π]ωλια φµοφμα αἰῖα ἴπ «ΟΥΡΟΤΕ ἹπνεπΙμπηΥ, φµαε πι εεγ 

ΦεΥπΙαια [μπες ἆς πεγΡΟΤΗΠΑ ἴτεπι επἰεηπ[ίοιε, τπμ[ομίο- 

γω Ἰαδίει πιμ]ια εἰἶαπι [μὲ ει ππαρῖς /οἶιμ ἀἱρπα φιιατι 

σιῖς εχί[ίπιει; Ῥγαείεγεα ο ἱπίε[ίιπις αὐ υεπίγε μπῖνετ]ο, 

ἆε µίεγο ομῖ Ίιμο αἴφιιο ἰἶίμο [εγέμγ εοπιγαλέµγφμα. δεα 

αἰιδί ἄε Πὶς φετδα [αεῖεπαμς βεΥΠΙαα Πῖς Φμαε ΠΗΠο ἴγα-- 

ἀμπίμγς ομοά αἆ Ίπωιο ἰοεμπα αἰεπεῖ εἰ επἰεπᾶὶ ΓΗΣ πο 

ροιε[ὲν [οι Ἰα ἀἰεεμπα ε[ξ ει ὑγευίμο αµρατει ἀμρίίοι 

᾽-.. 
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Εἰ, παν, ΧΗΠ. [417.] Εά. Βα[, γ. (6056.) 
χὐτερόν τὲ τὸ σκέλος φαίνεται διὰ δισσὰς προφάσιας, ὅτυ 

3 3 , α, .) .) ΄ ”. / ) 

τε οὐκ ἐκταννύεται, ὅτε τὲ πρὺς τὴν σάρκα ὠλίσθηκὲ τὴν 

τοῦ πυγαίου. 

{ερηταὶ µου καὶ πρὀσθεν, ὡς τὰς κοινωνίας καὶ οἷον 

συγγενείας τῶν μορίων ἀδελφίξιας εἴωθεν ὀνομάδειν, ὡσεὶ 

καὶ ἀδελφότητας εἶπεν. ἔστι δὲ αὐτῶν τὸ κἐεφάλαιον ἑτέρου 
μορίου πεπονθότος ἐν ἄλλῳ Φφαίνεσθαυ τὴν βλάβην ἤτου 
τῆς ἐνεργείας ἢ τῆς θέσεως 1 τοῦ σχήματος ἢ τοῦ µεγέ- 

Ὄους. κοινὴ δὲ ἐπὶ πάντων αἰτία τᾶσις εἰς τὸν ἀντικεί- 

µενον τόπον οἷον ἐκθέσεως, ἵν απὸ τῶν προφανεστάτων ἄρ- 
ξωμαι, πολλοὺς τῶν ἐπιπηδώντων τῇ τέχνη χωρὶς τοῦ νοµί- 

µως αὐτὴν ἐκμαθεῖν, ἐθεασάμην ἐξαίφνης συσταθέντος τινὸς 

µορίου καὶ τῷ τὲ µεγέθει βραχύ τι φαινομένου καὶ τὴν ἄρ- 

χαΐαν θέσιν οὖκ ἀκριβῤῶς φυλάττοντος αὐτῷ τούτῳ τῷ µο- 
ρίῳ προσφέροντας τὰ βοηθήματα, καίἰτου μηδεμίαν ἔχοντυ 

διάθεσιν ἰάσεως δεομένην. παραλυθέντων γοῦν τῶν κατὰ 
τὴν ἑτέραν γνάθον μυῶν συμβαίνει τῆν μὲν ἀντικειμένην 

ἄε εαµ[α, ἐμπι ομοᾶ ποι ενἰεπάατ, ια φιοᾷ αγείομ- 

ἰμς ἵπ «αΥΠΕΠΙ εἰμηπῖς ετηγρεγῖῖ. 

Ληίεα 4ποηπο «ἀῑπίπιιπς οοπ[αείῖο Ἡϊρροογαίοπι οας 

Ραγίες ΠΟΠΙΙΠάΓΘ Ρ6ΓΠΙάΠας, Ύπαο Ιπίες {[ε οοπ[ογίῖαπα οεἳ 

οοσηα[οπεπα Ἰαροεμί, ϱπαγαπι Ἰά «αρα ε[ ᾳποά ππα ρατίο 

γ]Παία αἰτετῖις αοἰ]ο, Πας, Παριίας νε] πιασηϊίπἆο ]αεςῖ- 

ἵαγς  οοπιπιπΠΙς Ἠοχαπα οπιηῖαπῃι οσαπ[α εί ἵπ οοΠΙταΓΙ8Πὰ 

γορῖοπθεπι εχίοπῄπο, ἵπ Πία εχεπιρ]ῖ οαππία, πί αἳ ενΙάει- 

Π[μπηῖς ογά(σπααν, πια]ίος νἰάϊπιας, αἰῖ πιεάετῖ ασστοάἵπη-- 

τας αποά ποα χο ἁῑάιοεταπί; οἱ Ῥτοίηας αδῖ α]ια ραχς 

οοπἰγαεγείιν εἰ Ῥγενίου Ποχεί, ΡπΙπυπι(αε Είασι ροπῖ- 

Ἡ18. ποη [ογνατεῖ, αἆ εαπι αρίαπι τεπιεάῖα αἀμίροετειί, 

ηπαπινῖς πη]]ο νοχατείαχ α[[εοία απῖ ομταϊοηε 1πᾷἰσοτοῖ, 
Πίαφπα αδὶ ππα{οπ] αἳ αἰίετα πιαχῖ]]αο Ρρατίε τε[ο]ναπίηχ, 

πε αἱ αἰίεγα Ῥγονίου αρρατοβί αἳ απαῇ οοπἰταοία; [οἆ ϱπαο 

Ἰαεία ο[ι οαπη [εηππία οχίοποί ν]ἀεαίς: παπι ο πμ πω [ο]1 
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Εά. ΟΊαχι. ΧΗ. [411. 419.1 Εὔ. Βα[, Ῥ. (6035.) 
αὐτῇ βραχυτέραν φαἰγεσθαι καὶ οἷον συνεσπασμένην τὴν πε- 

πονθυῖαν δι αὐτὴν ἐκτείνεσθαι συνεπομένην ἐκείνην. 'διὼ 

γὰρ τὸ τοὺς µιας ἅπαντας οἰπείαν ἔχειν μίαν ἐνέργειαν, 
ἐπὶ τὰς ἐδίας κε- [4181 σαλὰς ἀνατεινομένους ὅταν οἱ κατὰ 

τὴν ἀρεστερὰν }νάθον ἀπολέσωσι τὴν ἐνέργειαν οἳ κατὼ τὴν 
δεξιαν ἐθῥωμένου τὲ καὶ κατὰ φύσιν ἔχοντες ἐγεργήσαντες 
ἕλκουσιν ὅλην ἐφ ἑαυτοὺς τὴν δεξιὰν γνάθον καὶ τὰ χείλη” 

μαὶ οὕτω Φαίνεται τὸ μὲν ἀριστερὸν χεῖλος ἐκτεταμένον τὸ 

καὶ μµακρότερον αὐτοῦ γεγονὸς, τὸ δεξιὸν δὲ ἔλαττόν τε καὶ 
συντεταμένον. ἐνταῦθα μὲν οὖν ἔλαττον γίνεταυ τὸ απαδὲς 

ἀντισπών ἐφ ἑαυτὸ Θάτερον µέρος τῆς γνάθου τὸ παρα- 
λυθέν. ἑτέρωθι ὃ᾽ ὑπὸ τοῦ πεπονθότος ἕλκεταί τὲ καὶ 

σπἄᾶται τὸ ἀπαθὲς, ὥσπερ ὅταν 3 τένων 3 μῦς σκιθόω- 

θεὶς ὅλως ἀδυνατεῖ συγεπεκτείνεσθαι τοῖς ἀντιτεταγμένοις 

ἐνεργοῦσι. πολλὼ δὲ τοιαῦτα φαίνεται γινόμενα, κατὰ δὲ 

τοὺς δακτίλους τῆς χειρὸς καὶ και ἀγκώνα τὴν ἰγνύαν 
ἀγκυλουμένων μὲν αὐτῶν ἐπὶ τοῖς τῶν ἔνδον μυών ἢ τὸ- 

νύντων πάθεσιν. ὀρθοκύλλων δὲ γινοµένων ἐπὶ τοῖς τῶν 
ἐκτὸς, οὕτως γὰρ ὀνομάδειν ἔθος ἐσιὲ τοῖς ἰατροῖς, ὅταν 

οπιΠος ΠΠ ρτοργίαπι ]αροεαπὶ αοἴἴοπεπα, πα [α]οεί αἆ 

[ια μία εοπίταμηπίασ, απαπάο 11 ααἲ α πίτα Ρατίε 

πιαχ]]ίας ΠΠ Πααῖ ασοπάϊ Ροϊεβαίε ρηϊναπίασΣ οαμῖ α ἀεχίγα 

[ιπῖ τορα/[ αο παϊιταλίεν Παρεηπίες ασαπε, ἀεχίταπι πιᾶ-- 

πί]]απι απϊνεν[απι εἰ Ἰαῦγα αἆ [ο οοπἰταμεπίες; αΐφιε 1ία 

οοπ/[ρίοἶέας βπΙβταπι Ἰαῦγαπι εκἰεπίηπα αἳ ]οηρῖας γεάάι- 

ίαπις ἀεχίγαπι Ὀγενίας εἰ οοπἰταοίαπα: «61Ρο ἶπ Ίου σα[α 

Ῥτονίας Πί αποά Ιπίεσταπι ε[ί αἰίγαμοις αἆ [ο 1ρ[απι τηᾶ- 

πί]]αο Ῥατίεπι 4ααε τε[ο]αία ο. ΑΠΕΙ νετο αἲ εο φποά 

α{Ποοίαπα ο[ αἰἰγαμίίαν οοπνο]Ιίπτοιε 1 ᾳποά (απαπι, Που 

αδῖ πια[οι]ας νε] ομοτάα, αααπι Ἱπάαταί, πεφαῖς βαιαὶ 

οπα ορρο[ῖς ἀππι ασαπὲ εχίομαῖ,  Μιι]ία 4ποφαε Ππιῖ]ία 

ονεπίτο οοµ/βαί ἵπ ἀῑριιϊ πιαµαςδ, ομΡίίο, Ρορηίε, ααυ1η 

οοπἰταλἈαπίαχ Ῥτορίες ν]ῖα πππ[οα]οσαπι οἱ οἱοσάαγαπι 1- 

ἰογίογεπι; Γεὰ αδῖ εχἰοπἀαπίατ, Ογαεοὶ ὀρθοκύλλους ἀῑοιπί: 

Ἱια οπίπι αρρε]ίατο πιεᾶἰοῖ Γο]επί αγΙοπ]ος αἱ εκίεπῇ [απ 

! 
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Εὰά. ΟΠατι, ΧΠ. [418.] Εὰ. Βα[,. Ῥ. (0360.) 
ἐκτεταμένον τι μὴ δυνάμενον κάµπτεσθαι. ὅμοιον δὲ τούτῳ 

συμβαίνειν εἴωθεν ἐπὲ ταῖς µεγάλαις τε καὶ σκληραῖς οὐλαῖς 

καὶ γὰρ καὶ αὗται πατὼ μὲν τὴν ἔνδον χώραν γενόμεναυ 
κυλλοῦσι τὸ µέρος, κατὰ δὲ τὴν έξω τὸ καλούμεγον, ὡς ἔφην, 
ὀρῦθόκυλλον ἐργάξονται καὶ διὰ ξηρότητος καὶ διαπλήρους 
ἐξ ὑγρῶν ἐπιῤῥοῆς 3 φυσωδους πενεύµατος ταὐτὸ συμβαίνειν 
εἴωθε. συναγοµένων γὰρ εἰς ἑαυτὰ τῶν οὕτω πεπονθύεων 
µορίων ἀκόλουθόν ἐστι τοὺς ἀντιτεταγμένους μύας ἀδυνάτους 
ἐνεργεῖν, ἀντισπώντων τὰ μύρια τῶν συντεταµένων. οὕτως 

δὲ καὶ οἳ σπασμοὶ γίγνονται τῶν τὲ μυῶν αὐτῶν ἑλκομένων 

ἐπὶ τὴν ἰδίαν ἀρχὴν αὐτῶν πρώτων καὶ μάλιστα καὶ δι 

αὐτοὺς τῶν μορίων εἰς ἃ καθήκουσιν' οὕτω καὶ ἡ μήτρα 
ποτὲ μὲν ἄνω χωρεῖ, ποτὲ δὲ εἰς τῷ πλάγια µέρη καθίστα- 

ται, οὐκ αὐτὴ κατ ἰδίαν ἐνέργειαν ἀπυχωροῦσα τῆς οἰκείας 
η 3 ΕΝΑ ΣΕ 4 ΜΗ. ς Π Δ 5 .” Ξ , 

χωρας, αλλ υφ ἕεέρων ἑλκομενη. τα ὃ ᾖἕλκοντα πολλά’ 

καὶ γὰρ ἀρτήματα καὶ γεῦρα καὶ ἀρτηρίαι καὶ φλέβες αἳ 
Γ ” -- ΄ ” 3 3, 

εἰς αὐτὴν καθήκουσαι τοῦτο ποιεῖν πἐφύκασιν, ὅταν εἰς ὄγκον 

ἀρθεῖσαι τοῦ μήκους ἀφαιρῶσι τοσοῦτον ὥσον εἰς εὖρος 

οἱ οαγνατί ποπ Ρο[απί, Ἠπ]ασπιοςί οαπιᾷ αποοϊζ οἰσαίἰτίοὶ-- 
Ῥα5 ππαρη]5 4ο ἀπχῖδ, οπαο απ αὖ 1η[θγίογί ρατίο [απ 

ατἰιοπ]απι οοπίταπαηῖ, απ αὐ οχ[εγοτ, ταί ἀῑχὶ, {ο 

εχἰεπάαπε, αἱ οαγναγί ΠΟΠ Ροίι, Οπαοὰ οὗ Ποοϊίαίεπι εξ 

ο 1ησεπίεπα ἨΗΠΙΟΓΗΠΙ γε] [ρίγα Τη ]απ{1 οοΠΟΠΥ{ΩΠ ετο- 

ΠΊγε εἰἶαπι [ο]εῖ: παπῃ Ύπμπα Ῥατίεδ ᾳπαε {ο α[Πεείαρ Παπ 

ἵπ {[ε 1ρ[ας οομίταµαπίας, {[εφυϊίμς τί οΡΡροΠΗ ποιι[οι]ᾶ 

ἄδετε πεηιεαπέ, Ύπαπι απῖ οοπίγαμαπίαχ Ῥοτίες 1π εοΠ/τᾶ- 

τἴππα ανε]]απί. Θίο πεγνοταπα ἀΠίοπβοπες Πιιπί, ο ππι. 

1Ρ{ πιπ[οα] ΡΤΙΠΙΟ ο Ργαεοῖρπο {6 Ρίο, «ἀεῖπάε Ρρατίες. 

αἆ αιιάς ρειγνεπΙαπὶ αἆ Γαππι ἹπΙΠαπα οοπἰταμαπῖ. δΘδίο εί 

πίστας Ἰπίογάαπι Γωτ[ατα Γετίασ, ποππαπ(πᾶπι ἵπ Ἰαΐας οοἩ- 

νετηίασ, ποπ απο 1ρίε [αα αοἴῖοπε παϊιτα]επι [εάεπα τε-- 

Ἡπφπαξ, {[εὰ αιιοά αὉ αἰίο ἰτα]λαίατ. ἡΜηπ]ία νετο [απε 

ᾳπαε αἰἰγαμαηῖ, ηᾶπι εἰ εα απῖδς αρρεπαάίας εἰ πετνί εἰ 

αγἰετῖαο εἰ γὙεπαε αιιάε Ο1ΠΙ 6ο οοπ]ππσιπίατ ε[ῄοετε 1 

Ροβαπέ, ταὐῖ 1π Ίππυχεπ αἀ[αγσεπίες εαίεηας Ώτεγίογος 
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Εὰ. Οἶατι. ΧΙ. [419.1 Εὰ. Ρα[. Υ. (030.) 
ἐπέδωκε, κοινὸν γὰρ τούτων πάντων ἐσιὶ τῶν ἐκιάσειο τὲ 
καὶ συστολὼς ἐχόνιων σωμάτων, οὐ τών ζώντων µόνον, αλλά 
καὶ τῶν ἀφύχων, οἷον ἀσκῶν τε καὶ θυλάκων καὶ πλοκάμων. 

ὥ τε οὖν μήτρα κατὼ τοιαύτην αἰτίαν ἀνασπᾶταί τὲ καὶ κα- 

τασπᾶταυ καὶ τῶν ἐντέρων ἔνια καὶ μύες πολλοὶ καὶ δι αὐ- 
τοὺς τά τὲ κώλα καὶ αἱ γένυες. ἀνάλογον δέ τι τούτῳ καπὶ 

τῶν τῆς ῥάχεως παθῶν ἔμπροσθεν ἐδείκνυτο κυφώσεώς τὲ 

καὶ λορδώσέως καὶ σκολιώσεως. 

θα. 
.” 4 4 ” 3 ῃ 5 , / 7 αν 

γὰρ φύσις τοῦ ἰσχίου τοῦ ὀστέεου ταυτη, Ἠ καὶ 2) κὲ- 

φαλὴ καὶ ὁ αὐχὴν τοῦ μηροῦ γίνεται, ὅταν δὲ ἐξαρθρήσῃ, 

καταφερής τὲ πέφυκεν ἐπὶ τοῦ πυγαίου τὸ ἔξω µέρος 

ξυγκάμπτειν μέντου δύνανται, ὅταν μι ὀδύνη κωλύοε. 

΄ Φύσις ὁὀστοῦ λεπιοῦ κατὼ τὸ ἐσχίον, ἐν ᾧ καὶ 1 κο- 

τύλη, πρόδηλον γὰρ ὅτυ τὴν ὀπίσω τοῦ μηροῦ τῆς κεφαλῆς 

µετάστασιν ἐπὶ τῆς ὀπίσω χώρας ὀχεῖσθαιυ τῆς κοτύλης 

παπι, απαίεπας Ία Ἰααάῖπεπι απσεπίασ:. Ἠαπι(απο Ίος 

ΟΟΠΙΠΠΙΠΘ ϱ[ὲ οΟΓΡΟΓΙΙΠΙ οπιπῖαπι ϱπ8ε εκἰεπάαπίασ οοπίγα-- 

Ἠιπίαγοιε ΠΟΠ πποᾷο απἰπιαΠαπα, [εὰ εογαπῃ πας Ἱπαπῖπια 

{ααξ, οι]αςπιοάί [απέ πίτες, [αοου]1, οα]αϊῃ. Ὀίετας 1ρῖ- 

{πχ Ἰαο ἆθ οαπία [ατα ἆο ἀθεογ[απι {ετίαχ εί φπαεάαπα 

πίεβήπα πιπ[οπ]ᾳε «ΟΠΙΡΙΙΥΕΒ, αο Ῥτορίεγεα ππεπιρτα εί 

πηαχῖ]]α. Ῥίπη]ε απιά [αργα ο[ιεπίαπι εβ 1η [ρίπα, πρί 

Ριῦρα, οατα νε] ου]αᾳαα τεάἁτία». 

οι. 

Ε/ επῖπα πες παέµτα ος εοὔαε, μδὶ εἰ οαριῖ εἰ οεγυῖα 

Γεπιογὶς τεεῖρίεµτ, φμοᾷ ΦμμΊη ]ιοο {μααίμπα ἴπ επεεΓίο- 

γεπι ᾖῥαγέεπι παιίμπι ἀεο[ίνε [εγίιγ, «οµήνατε φμίάεπι 

ποπιο ετμς γροίε[, [ ἀοίογε ποι μτομίδεαιμτ. 
. 

Τεπιῖς εβ παίατα ο[] οοχᾶε 1Π 4ο οανΙΠΙ ΟΟΠΙΙΠ6-- 
απ, Ραἰεί ααίοπι αααπι {επιοτῖ οαριί ἴπ Ρο[εΓΙΟΓΕΠ ρᾶί-- 

ἴεπα ρτογιπηρίϊ αἲ θὰ Ρρατίε ᾳμάθ ροβ οαναπι ε[ι Γαῇ1πεςί, 
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Εά. Οµατι ΧΠ. [419. 419.1 Εά. Βα[. Ῥ. (6036.) 
αναγκαῖόν ἐστιν ὡς εἶναι μεταξὺ τῆς κποιλότητος καὶ τῆς τοῦ 

ιΠροῦ κεφαλῆς τὸ περιλαμβάνον ἐκ τῶν ὀπίσω μερών ὁστοῦ 
τὴν κοτύλήν. ἔστι δὲ τοῦτο τὸ µέρος αὐτοῦ τοῦ ἐσχίου" 
καὶ νῦν ποιούµενος τὸν λόγον καταφερὴς, φησὶ, πέφυκε αὐτὸ 

"πρὸς τὸ ἔξω µέρος τοῦ πυγαίου. πρόδηλον οὖν ἐστι τοῖς 

ἑωρακόσιν, [419 ] ἀνατεμνόμενα ταυτὶ τὰ χωρία τὴν κεφα- 
λὴν τοῦ μηροῦ μεθ ὅλου τοῦ αὐχένος ἐκπεπτωκέναι βιαίως 

τῷ κατὰ τὴν πυγἠν μυὶ τῷ μεγάλῳ τῷ τὴν ἔκτασιν ἔργα- 
ζομένω τῆς κατὼ τοῦτο διαρθρώσεως. ἀποφύεταυ δὲ τις 
τοῦ μυὸς τοῦδε τένων ὑμενώδης ἑνούμενος τῷ μικρὸν ἔμ- 
προσθεν εἰρημένω τένοντο τὴν γένεσιν ἔχοντυ ἐκ τῶν προ- 
σθίων τοῦ μηροῦ δυοῖν μυοῖν, ὃν καὶ τὴν μύλην ἔφην ὕπερ- 
βαίνοντα καταφύεσθαυ τῇ κεφαλῆ τῆς κνήµης. οὗτος οὖν 

ὁ μῦς ὁ τὴν τοῦ μηροῦ κεφαλὴν ἐκπεσοῦσαν δεχόμενος ὁδυ- 
νᾶταυ μάλιστα πάντων ὑπ αὐτῆς Ὀλιβόμενός τὲ καὶ διατει- 
φόµενος, ὥστε καὶ φλεγµαίνειν ἀναγκαῖόν ἐστιν αὐτὸν ἕλκειν 

τε πρὸς ἑαυτὸν ἄνω τὸν ὀλίγον ἔμπροσθεν εἰθημένον ὑμε- 
νώδη τένοντα. τούτου δὲ συμβαίνοντος ἀκόλουθόν ἐστιν 

αἱ 1πίε; οαναπ εί Γεπιοτῖ οαραῖ 1ά ος Πέ, αποᾷ α Ρο[ς- 

ε1οτῖ Ῥατίο οανΗπα οοπιρ]εο βίας, ΊἸοο ααἰάεια ε[ί ραγς ο0- 

χαο ου]Πς Πιηπο πιοπιαϊηϊξ Ύααπι αἲίι 1η εχἰογίογεπα ρατίεπι 

πα παπι ἀεε]ίνο {ετίαν. Μαπίιοεβανα ε[ι απἴεπι 15 ϱπΙ γι- 

ἀεγίπίε ε]αςπιοάἵ Ἰοσογι1πι Γοοοπαπα, ΓεπιοτΙβ οαραί νὶ οἶπι 

ἴοία οεγγῖοε εχρε]]ϊ ἵπ πιαρπιπαι πιω[ου]αια πααπα, οαῖ 

οοπιπ[αταπα απο οκίεηζΙΐ,. Α 9ο πιπ[οπ]ο εἶοτάα οχ]-- 

ἴαπσ ᾳπαθ α ΠΙΕΠΙΡΤΑΠΑ ΠοἩ αβΠοστεί, οοπ]απρΙίπταε οι1Π1 

εα οἸοχάα αππαῖι Ῥραι]ο {αργα ἀῑκίτηὴδ, Ύαο εκ ἆποραβ 

πια[οι]15 οτία α Ρτῖογο ρατίε Γεπιογῖ μυ]ίτα ραΐε]]απι ἵεῃ- 

ἀεπς οἵἳ πα ΗΡίαε οαρῖίο οοππεο είν, Ἐχρο Ἰο πια[οα]ας 

Ρτο]αρίαπα {ειπογῖς οαραί αἀποϊίεης οπιπῖαπα παχίπιε {ου- 

απείατ, παπι ΓαῬ αρίο Ῥτεπιαίας ἀπ[ιεπάαίατααθ: «πατε 

ποεοε[ο οϐ ἹπΠαπιπια[ίοπε ἀρίαπι Ῥτεμεπάϊ ΓαςΓαπιαπε αἆ [ο 

{χαμεγο εποτάαπι, Ύαπι ραπ]]ο απίο οοΠΙΠΠΕΠΙΟΤΑΝΙΠΙΙ6 α 

ΠηΕΠΙΡΊάΠα Πο αΡΠοττεηίεπι. Οποά απαπι αοοϊᾷ{ξ, οοΠ/{ε- 

: 46ης εΒβ τί Ἠοπιο ἀο]εαῖ αβῖ Ρορ]ίεπι Πεοί: «απαίεπαν 
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τα, ΟΠατῖ. ΧΙΙ, [419.] Εὰι Ῥαῦ, Ἑ, (696. 637.) 

Σι » , , ωά ε) ’ Ε ” 

ὀδυγᾶσθαι τὸν κάμνοντα καμπτομένης τῆς ἐγνύας' εἰς ὅσον 
γὰρ αὕτη κάμπτεέται, περιτείνεσθαί τε καὶ περιθλᾶσθαι τῇ 

/ 3 . 

αὔλη τὸν τένοντα. τεινόμενος δ᾽ οὗτος ἀναπέμπει τὴν τᾶ- 

σιν ἐπὶ τὸν μῦν αὐτὸν, ὅθεν ἀπέφυ, τὸν µέγαν ἐκεῖνον, ἐν 

ᾧ τὴν κεφαλὴν ἔφην ἐστηρίχθαι τοῦ μηροῦ. τοῦ χωρίου 

μὲν τούτου προϊόντος, ὅταν ἤ τε φλεγμονὴ παύσηται τούτου 
τοῦ μυὸς ὑγρότητά τέ τινα ἴσχει }λίσχραν καὶ τύλον ἐν 

ἑαυτῷ κτήσεται τὸ ψαῦον τοῦ ἄρθρου µέρος μυὸς, ἀνώδυ- 

φος ἡᾗ κατ ἰγνύαν Ίίνεταυ καμπή. συντελεῖ δὲ εἰς τοῦτο 

καὶ τὼ ἄλλα τὼ πρόσθεν εἰρημένα περὶ τῶν κατὰ τὸ σκέ- 
' 

λος μυών. 

[ά 

66. 
΄ 3 

(657) Καὶ ἡᾗ κνήμη τὲ καὶ ὁ ποὺς ὀρθὰ ἐπιειχέως φαἰ- 
γονται καὶ οὔτε τῇ οὔτε τῇ πολὺ ἐγκεκλιμένα. 

Ὅτι μήτε τελείως καὶ πάνυ σφοδρώς μήτε παντελώς 

ἐκ τῆς ἐπιεικέως δηλοῦται φωνῆς, ἀλλὼ τὸ μετρίως, εὐδηλόν 

ἐστι κατ αὐτῆς τῆς λέξεως. αὐτὸς γὰρ ἐφεξῆς ὁ ΄Ίππο- 

οπίπι Ἠ]ο Πεοβίαν, Παοίεπιας οοτάα οκἰοπάτίαν αἰ[εγία-- 

αι α Ρραΐε]ια. Ἠαεο απίεπι οχἰεπία πια[οα]απι οκίεμαῖ, 

8 αιιο ἀαρεπάεί, πεπρθ πιασπιπα 1]]απι φπο, αἱ του], το- 

οἱρίίαν {επιοχ]6 οαραί. Ῥγουεάεηία {επιροτο πάπα πω[οιι-- 

Ίμς Ἰϊο αἲ ἹπΠαπιπιαίῖοπο [οἰντίατ οοπίταµτίααπο Ἠπαπιοχεπι 

απεπάαπι σ]αΜϊποίαπι, Ῥατς ο]αδ ᾳπααο ατιῖου]απι οοπαηοαῖς 

οεσα]]ο[οΙϊ οἱ Ῥορ]εδ οἶἶτα ἀοἱοτεπ εκίοηζίατ, αἆ α παπα 

γοπι [αοἰππί εἰ αἰῖα ααααο Ργίαδ Ρρτοροβία [απὶ 4ο οτασῖδ 

πη{οιι]15. 

οι]. 

Τωπη ετις εἰ ρε Ἰποᾶϊςε Τεεια [ε ο επιάμπε, πεφµε ππι[έμτι 

νι ᾗαπο εἰ τἰίαπι ρατίετα ἰπε[ιπαῖα. 

Ἡϊρροογαίες πιοᾷῖοε ἐπιεικέως ἀῑκιί, πο πετρο Πσπ]- 

Ποαχ] Ἠθᾳιιο ρογ[εοίθ απὶ ΟΠΙΠΙΠΟ γε]επιεηίεγ, Ἠε(πο οκ 

ἰοίο, Γεὰ πιοᾷίοστίίετ, εκ Ἱρ[πς νετρὶ οο]μίαν, 1ρί[ε 



ΠΕΡΙ 4ΡΘΡΩΝ ΤΠΟΛΙΝΗΜΑ Γ. 641 
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κράτης εἶπε καὶ οὔτε τῇ οὔτε τῇ πολὺ ἐγκέκλιμένα σαφῶς 

ἐνδεικνύμενος ὃι αὐτοῦ προσγράψαυ τὸ πολὺ μὴ παρεῖναυ 

τῷ σκέλει, τὸ ὃ᾽ ἐπ᾽ ὀλίγον ἐκτετράφθαυ τε καὶ διεστράφθαυ 
παρεῖνα. διὰ τοῦτ οὖν ἔφη καὶ ἡ κνήμη τὲ καὶ ὁ ποὺς 

ὀρθὼ ἐπιεικῶς φαίνεσθαι, ὡς εἰ καὶ μετρίως ὀρθα φαίνε- 

σδαι τὼ μύρια ταῦτ εἰρήκει. 

΄ 

ϱ). 
ω ” .] . ” 

Λατὰ δὲ τὸν βουβώνα δοκέευ τι ἡ σαρξ λαπαρωτέρα εἶναι, 
ποτὶ καὶ ψαυομένη, ἅτε τοῦ ἄρθρου εἰς τὰ ἐπὶ Ώάτερα 

’ 3 / 3 ' Δ αν - 
µέρη ωλισθηκότος, κατα δὲ τὸ αυτὸ πυγαῖον διαψαυο- 

µένη ἡ κεφαλὴ τοῦ μηροῦ δοκέευ τι ἐξογκέειν καὶ μᾶλλον. 
ο. ... ” κό Ἂ 3, 

τὰ μὲν οὖν σηµήία ταῦτα, ᾧ ἄν ἐς τὸ ὄπισθεν ἔκπε- 

πτώκη ὁ µηρός. ὅτῳ μὲν οὖν τετελειωμένῳ δη ἐκπεσὼν 
» ’ / 3 

μὴ ἐμπέση, ὁδοιπορέειν μὲν δύναται, ὅταν ὃ χρόνος ἐγ- 
; ς 3 ς . / ’ .] 3 -” 3 ., . 

γένηται καὶ ἡ ὀδυνή παυσηται καὶ ἔθισθῇ το ἄρθρον εν 

τῇ σαρκὶ ἐνστροφᾶσθαι. ἀναγκάζεται µέντου ἰσχυρώς 

ξυγκάμπτειν κατὰ τοὺς βουβώνας ὁδοιπορέων διὰ δισσὼς 

επῖπι Γη]αΠσεΠθ πεπαε πηπ]ίαπαι ἀπ Ἠαπο νε] 1]]ατη ρατ-- 

ίεπι Ἰπο]παία αροτἰε ἀεπιοπ[ίταί αααπι αά[ορΙρΓετῖ, πιι]- 

ἴππα 14 οτητῖ ἁοοἰἆοταο, πί πο πππ]ίαπα, [εὰ αἱ ραυ]]απι 

Ρεγνεγίαϊαχ ἀερτανείυχααθ; αἴφαε οὗ εαπ τει ἀῑχιῖ, ἔαπι 

οἵ5 εἰ ρε πιοᾷῖσοε τεοία [ε ο[ιεπάμπε, αμα ἀῑκετιε Ίνα 
Ρατίες αΡρράτετο πηεάιοογ]ίετ τεοία8. 

ο. 

Έγαείετεα ἵπ ἱπριμῖιε «αγο πιο[ἰίογ [επειμτ, ργαε[ετεπα [ 

εαπραιΓ, µροίε οµµπαι αγἰϊομίμς ἵπ αἰιεταπι ραγίεπι εκ-- 

οἰάεγίε; [εά ἵπ παιϊδμς [ ἑαπραίμγ [εππογίς εαρµῖν υἰαε- 

ἴμΥ ππαδις ΡΤΟΠΙΙΠΕΤΕ. ἨΗὶς εΓβο ποεῖς ἱπαίσαιμγ [επιογίς 
οαριμὲ ἵπι γο[ετίογεπι ραγίεπι ργοεἰαϊ[]ο. «Ομί αμίεπη αε- 

ἴαιε Ίαπι τοδµ[ία ργοἰαρ/ωτη τε[ἐίεμεηι πο [μεγίε, απι- 

ἐμίανε ομίάεπι ροιε[ῖ φμιῖα ἐἑεπιριο Ρτουε/[ε ει ο 

οε[]αυϊὲ, αίφμε αγιἰεμίμς υο]υὶ ἴπ εατπε εοπ/µευ. Όο- 

Εἰίμγ ἑαπιεπ ἆμπι απιδηίαὶ φε]εππεπίε αἆ ἴπβμίπα οιεΤ-- 

νατὶ, ἰάφμε ἀμρίιοί ἄε οαι/α οµία οὐ εα οµαε ῥγορο[ία 

αλΙΕΝύ8 ΤΟ. ΧΝΙΙΙ, Ὁ 8 
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εά. Οµατι. ΧΠ. [419, 450.] ολ Εά. Ρα[. γ. ΜώὰΚ 
προφάσιας, ἅμα μὲν ὅτι πολλῷ βραχύτεβον τὸ σκέλος γί- 

νεται. διὰ τὼ προειρηµένα καὶ τῇ μὲν πτέρνη καὶ πάνυ 

| | | 
Ί 
| 

λλῷ δέεται ψαύειν τῆς γῆ τν }ὼρ πειριᾶτο καὶ ἐπ᾽ πτολλω αι Ψ ν της γῆς. Ἰν αρ ϱιατο αι 
3. ” . 3 νά δ. . χλ) . η 

ὀλίγον τοῦ ποδὸς ὀχηθηναι, μηδενὶ ἄλλῳ ἀντιστηριζόμενος 
Ὕ 5 Δ ο » ” 

ἐς τὸ ὀπίσω ἂν πέσοι. ἡᾗ γὰρ ῥυπὴ πολλὴ ἂν εἴη τῶν ἰσχίων 
3 . 3” ι ” 

ἐπὶ πολὺ ἐς [490] τοὐπίσω ὑπερεχόντων ὑπὲρ τοῦ ποδὸς 
” , Γ - « η) « , ’ - 

τῆς βάσιος καὶ τῆς ῥάχιος ἐς τα ἐσχία ῥεπούσης. μολις δὲ τῷ 

στήθει τοῦ ποδὸς καθικνέεται καὶ οὐδὲ οὕτως, ἦν μὴ κάμψη 
Δ ῳ. .) -” -” ε 

αὐτὸς ἑωυτὸν κατὰ τοὺς βουβώνας καὶ τῷ ἑτέρῳ σκέλει κατὰ 

τὴν ἰγνύαν ἐπιξυγκάμψῃ. ΄ ἐπειδὴ τούτοισιν ἀναγκάζεται, 
Γεὴ ” -” 3 κ ἡ 3 

ὥστε τῇ χειρὶ τῇ κατὼ τὸ σιγαρὸν σκέλος ἐρείδεσθαι ἐς 
3 ” ” Ε χ 

τὸ ἄνω τοῦ μηροῦ ἐφ ἑκάσιῃ ξυμβάσει. ἀναγκάδει οὖν 
- 3 3 : ; Λ - 

τι τοῦτο αὐτὸ, ὥστε κάμπτέσθαι κατὰ τοὺς βουβώνας. 

ἐν γὰρ τῇ μεταλλαγῆ τῶν σκελέων ἐν τῇ ὁδοιπορίῃ οὐ 
’ .1 - 3 ” -” 

δύναται τὸ σώμα ὀχέεσθαι ἐπὶ τοῦ σιναροὺ σκέλεος, εἰ 

μὴ προσκατερείδεταυ τὸ σιναρὸν πρὸς τὴν γῆν ὑπὸ τῆς 
ο] ” ς ” ” 3, ᾿ -” 

χειρὺς, ἅτε οὐχ ὑφεσιτῶτος τοῦ ἄρθρου ὑπὸ τῷ σώματι, 
3 » . 3ε - . 8. 5 ”  ν , 

ο ολλ ἐς τὸ ὀπισθεν ἐξεστεώτος κατα το ἰσχίον. ἄνξυ µεν- 
” ! ’ « ΄ ε ” Ἀ ”/. 

του τοῦ ξύλου δύνανται ὀδοιπορξέειν οἳ τοιουτοι, -Ίν αλ- 
3 -- Δ ν « ; ” Ν 3 

λως ἐθισθώσε, διὰ τοῦτο ὅτι ἡᾗ βασις τοῦ ποδὸς κατὰ 

΄Γωπε ογµς ππμ]ιο Ὀγερίμς τεάάεωγ εἰ ππμίεωα εαἷω αὐε[ 

μὲ ἱεγγαπη οοπεπραε: παπα [ φεὶ ραι]ίμπα εεπὲεῖ εο ρεᾶε 

Γμ[ἐϊπεγί, πι αἰεεγὶ τεὶ ἰππίαιε εαᾶει μῖφιε ἵπ ρατίεπι 

Ρο[ἱετίογεπι. (οπαε επῖπι Θμμπι πιαβὶς ἵπ γρο[ξεγίογεπι 

Ῥατίεπι ο µαπι ρεάμπα δα[ῖς επεεάαπε, ἵπ εαπι ρἰμγίπομτα 

ἰπεἰὑιαδμπὲ ει [ρίπα επι ἴπι εοχας υἴσημε ἵπια ρίαπία 

οοπ[/ίει. Ίεφμε Ἰοο αεεῖᾶει, πί[ αἆ ἱπιβωίπα [ε εμγρει 

ει αἰτεγίμς ετµγὶς ρορίίίετι [ιεείαῖ οιαπάοφμίάεπα πε- 

οε[[ε ε[ἰ μὲ ππαπιµς θµαε α µατιε α[}εοιῖ ετωγὶς ε[ ἰπ 

φιοίίδει ρα[]ω [ωρεγ Πεπιοτε Ἀαεγεα. Όμαε τες οορῖι 

ἔρ[ωπα [εειὶ αἰφμίά αἆ ἱπρμῖπα: γιαπε Φα ἵπ ἵπργε[]ι 

ογμγα ρεγπιμεεπέμγ, πεφμιὲ οογρις α[γεεῖο οτµγε [μπει 

πὶ[ τά εγµς ππαµ. ἄεοτ[μπι αἆ ἵεγγαπι οοπιρεἰἰαιμτ, Φιιο- 

πίατα ατεἰοιἰμς εογρογὶ ποπ [μό]ίοιιγ, [εὰ ἴπ ρο[ἑεγίογεπι 

Ῥαγίεπι αἲ εοπαπα ΡΓοΟΙΠΙπεΙ. -Απιζμίαγε ἵαπιεπ ο[Γεπ/[ς 

[πε θαεμίο γοιε[ῖ, {[ αἰοφιῖτ αἆ[μενετίε, Ρτορίεγεα 
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Εά. Οἶνατι, ΧΠ. [420.Ί Γὰ. Βα[. Ῥ. (637.) 
τὴν ἄργαίην ἐθυωρίην ἐστὶν, ἄλλ᾽ οὐκ εἰς τὸ έξω ἐγκεκλι- 

µένη, διὰ τοῦτο οὖν οὐδὲν δέονταυ τῆς ἀντικοντώσιος. ὅσου 

µέντου βούλονται ἀντὶ τῆς τοῦ μηροῦ ἐπιλαβῆς ὑπὸ τὴν 
µασγχάλην τῶν κατὰ τὸ σιγαρὸν σκέλος ὑποτιθέμενοι σκἰ- 
πωνα ἀντερείδειν, κεῖνοι, ν μὲν μµακρόὀτερον τὸν σκίπωνα 
ὑποτιθέοιντο, ὀρθότερου μὲν ὁδοιπορήσουσι, τῷ δὲ ποδὶ 
πρὸς τὴν γῆν οὐκ ἐρείδονται εἰ ὃ᾽ αὖ βούλονται ἐρεί- 
δεσθαι τῷ ποδὶ, βραχύτερον μὲν τὸ ξύλον ποιητέον, κατὰ 
δὲ τοὺς βουβώνας ἐπιδυγκάμπτεσθαι ἂν δέοι αὐτούς. τῶν 

δὲ σαρκών αἳ μµινυθήσιες κατὼ λόγον γίνονται καὶ τού- 

τοισιν, ὥσπερ καὶ πρὀσθεν εἴρηται, τοῖσυ μὲν γὰρ µετέω- 

ϱον ἔχουσε τὸ σκέλος οὐκ ὠφελέεται, ἀλλὼ μᾶλλον καὶ 
ασχημονέστερον γίνεται, ἣν χρέωνται τῷ σιναρῷ σκέλευ 

"ἐπὶ τὴν γῆν. συνυπουργέον γὰρ ἐκείνῳ ἐξίσχιόν τε ἐπ- 

αναγκάζεται εἴναυ καὶ κατὼ τὴν ἰγνύην ξυγκάμπιειν, ἣν 

δὲ μὴ προσχρέηται τῷ σιναρῷ ἐπὶ τὴν γῆν, αλλὼ µετέω- 
ϱ0ν έχων σπίπωνε ἀντερείδηταιν οὕτω δὲ καριερὸν γένη- 

ται τὸ ὑγιὲς σκέλος" ἕν τε γὰρ τῇ φύσευ διαιιᾶται καὶ 

; οιμοᾷ δα[ι γεᾶ ε τεδίοπε τί τῦια [ρεείαῖ, πεφµε ἵπ 

επτεγίογεπα ρατίεπι εοπνεγεῖεµτ. 1άοίγεο ἱριίωγ πἰ]Η] ερεπι 

δασμίο φμοᾷ τεπίξατιγ, φμϊεµπφιιο υεἰίπὲ ΠεΤΛΜΥ ποπ απι- 

Ῥϊϊμς εοπηργεμεπάεγε, [εὰ ἰπνίοεπι ῥαομίο ἐπηῖεῖ, οιοᾶ 

αἶαε αὖ α[εεὶο ἰαίετε [μζ]οίαιμ οιοὰ [ ἰοπδίμς δα- 

ομίιπα. αἀηποφεαπὲν ππαβὶς εγεοιὶ απιδμίαπί Ἰει ἰαίπε 

τεγγαε ποπ ὑπιπιέμγς [ῖ ἱππῖεί νεἰῖπε, θγευϊμς αἄπιουεαμε, 

οοβεπιµγ αμίεπι αἆ ἱπρμίια ομγνατὶ. Ἐπιασγε[οῖε εείαπι 

ἴς οαγο ᾖρτο Υαίίοπε, «οιμεπιαάπιοᾶμπι απίεα ἀἰπίπιις: 

παπι ομῖδις [μ[ρεπαϊιγ ογις ππἰπίπιεφε ἰαδογαῖ., Ἱπαπὺπα 

επιεπιαέµν; [εά μπι ἵπ Ἱπρτε[]ι μμ α πιο άιπι ε[ὲ, 

πιιεῖπιε βταοϊἰε ᾗιὲρ ΙπΙεΡΥΗΠΑ ΤΠΕ ΟΥΗ5 Ποπ ]πναξμ, 

/εά ροιῖμς ἀε[οτπηϊμς γεάαϊειγ, ᾖ[ υἰείαιο µέαπιμγ ἱεγ/αε 

ἐππϊαῖς παπι ἆμπι [απιπα μἰϊαϊο Γιῦ[ει υἷε «Οπαπη εἰ Ῥο- 

Ρίτιεπι ομγυαγί πεεε[]ε εἰ; φμοά[ νιεἰαίμπα οΓµς ΓΕΓΥΤ 

ποπ εοπιίπραε, [εὰ [μ[ρεπ[ιωτα [τε εἰ Ίιοπιο δαομίο ἱππί- 

Γα1μγ, Ἴοο μαείο ἴπίεργωπαι τοῦιμ(ίμς γοάαειμτ, Φαμμπα 

παμγαίίε ᾖιαξεαί εἰ εκεγοϊἑαξἴομε πιαρῖς5 [αγππείι). 4ι 

ο). 
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; ; ο ῃ ., 
τὸ }υμµνάσια προσκρατύνευ αὐτό, Φφαίη μὲν οὖν ἄν τις 

έξω ἐἰατρικῆς τὰ τοιαῦτα εἶναι" τί γὰρ δῆθεν δεῖ περὶ 
- ”, 3 / 3, .. . - 

τών δη ἀνηγέστων }εγονύτων ἔτι προσξυνιέναι; πολλοῦ 
- υ ” -” . » ” ; ” 

δὲ δει οὕτως ἔχειν, της γαϱ αυτῆς γνωμης καὶ ταῦτα 
.. ΄ 3 ΔΝ -/ 3 ” 3 3 / 

ξυνιέναυ. οὐ γαρ οἷον τὲ απαλλοτριωθηναι απ ἀλλήλων. 

δεῖ μὲν γὰρ τὼ ἀκεστὰ μηχαναάεσθαι, ὅκως μὴ ἀνήκέστά 

ἐστι, ξυνιέντα ὅπη ἂν μάλιστα κωλυτέα εἰς τὸ ἀνήκεστον 
ο. - να 3 / 

ἐλθεῖν' δει δὲ καὶ τὼ ἀνήκεστα ξυνιέναι, ὡς μὴ μάλιστα 

λυμαίνήται. τὰ δὲ προρῥήματα λαμπρὼ καὶ ἄγωνιστικὸ 
. .- ’ Γε -. «κ; 

απὸ τοῦ διαγινώσκειν, ὕπη ἕκαστον καὶ οἵως καὶ ὁπότε 

τελευτήσει, ον τὲ εἰς τὸ ἀκεστὸν τράπηται, ἤν τε εἰς τὸ 
3 ε ΄ 3 3 - Ἀ 2 ᾽ ΄ 

ἀνήκεστον. ὁκόσοισι ὃ᾽ ἂν ἓκ γενεῆς 1 ἄλλως ἐν αὐξή-- 

σει (038) ἐοῦσιν οὕτως ὀλισθῆ τὸ ἄρθρον ὀπίσω καὶ 
νο 5 , 3, ᾗ 3 μμ”, εν ον ῃ 

µη ἐμπεση, ν τὲ ῥίῃ ολισθῇ Ίν τὲ υπο νοσου. πολλὰ 

γὰρ τοιαῦτα ἐξαρθρήματα γίνεται ἐν νούσοισιν, οἶαι δὲ 

τινές εἰσιν αἳ γοῦσοι ἐν ᾖσιν ἐξαρθρέεται τὰ τοιαῦτα 
, υ] ” 3 Ν Ἰ -” 

ὕσιερον γεγραψεται' Ἡν ουν ἐκστὼν μὴ ἐμπεσοι, τοῦ μὲν 

ἀἰοει φμῖς ᾖαπεο γρίαεἰεγ ππεάἰείπαπι ε[]ει παπι ομῖᾶ 

μίιτα [είτε ποὺὶς εοπνεπἰε ὧε τὶς σιιαε εµγαξίοπεπι ποπ 

αἀπείεαπεδ Οοπμεπὲ ἔαππεπ [μπππορεγε, τε[ίσεπᾶα 

επἶπι Ίαπες [μπὶ αὖὐ εοᾶεπι ρτοΓε[]οτε, φμμπι ἑαπφμαπα 

αἰίεια [ε]ιπβὶ πεφιεαπί: [ιφμίάεπα εγαείαγε ἄεδεπαιμς Φε 

ομγαίοπεπα Τεοιρίωπε, πε ἰπ]απαδιία ευαάαπεν Ιπιεἰίρει-- 

(ες οαια ροεἱ[[επεωπι Ταιῖοπε οεοµήγαϊπµ5 φμοπαῖπις ἵπ[α- 

παδι[ία ε[ΠεϊαπΙμγ» τα νετο ἵπ ομίδµς ππεάιεῖπαε ἰοουις 

ποπ ε[ ἀϊἱδπο[οεπάα [πρ πε Ἰπακίπιε ποπία τεάάαπεμγ. 

Ἐγαεείαγα αμµίεπι εἰ ατάμα ργαεαᾶϊεϊιο ΤΠ εο εοπ[[ίε µε 

ἰπεεἰίσαπαμς, 9µο. οµα[ίίεγ εἰ Φιμαπᾶο [ηβμία ΣεΓπαειι-- 

ἴμγ, ας [υε ἵπ ἐα ππαία φετίαπίι ἵπ ομως γειπεᾶίο 

Γωεμτις ἴοεμς [ε, [νε ευαάετε ἵπ ἴπ[απαδίία ἆἄεδεαπε. 

(ειεγα φμίδις υεἰ α Ῥγίπιο παἰα[ὶ ἄε υεῖ αἰιοφμίπ ἆμπα 

ἴποτε[ομπε ατεομίις [πε[ιίετ νι ῥρο[εγίογεπι ματίεπα εκ-- 

οἷαϊε, πεφιε τεεοπάϊέµς Γωῖε, [ει εἰ [ει πιογδο εποίἀεγίε, 

πιμ[είς ῥργορίεγ πιοτύος [το αγεεµ[ὶ ἰμααπίιγ, ομ]μαπιοᾶι 

ἑαπιεπ [πε δὲ πιογδὶ ρο[ίλαςο ]μάιοαδίπιμς, [ ρτοίαρ[ως, 
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µηρου το οστέεον βραχὺ 2ινεταῦ, ἆἈαπουταε δὲ πᾶν το 

σκέλος καὶ ἀναυξέστερον γίνεται καὶ ἀσαρκότερον πολλῷ 
διὰ τὸ μηδὲν προσχρέεσθαι αὐτῷ. 

Ζέρηται καὶ πρόσθεν ὅτι τῇ φωνῇ χρῆται ὁ {ππο- 
κράτης, ὅταν αὐξῆσαί ποτὲ βουληθῇ τὸ λεγόμενον. ἔσευ γὰρ 

ὁ λόγος ποιύσδε" κατὰ βουβώνα δοκεῖ τι ἡ σὰρξ λαπαρωτέρα 
Θεωμένοις καὶ πολὺ μᾶλλον, εἰ ψαύσειέ τις τοῦ χωρίου. τὰ 

ὃ᾽ ἐφεξῆς πάντα τοῖς μεμνημένοις τῶν ἔμπροσθεν εἰρημένων 

ἐστὶ δῆλα, 

ϱὃ.. 
[42ι] ἈΛακοῦταυ γὰρ τούτοισι καὶ τὸ κατὰ τὴν ἐγνύην 

ἄρθρον" τὼ γὰρ νεῦρα ἐνιεταμένα γίνεται διὰ τὼ πρύ- 
σθεν εἰρημένα, διὸ οὐ δύνανται τὸ κατὰ τὴν ἰγνύην ἄρ- 

Όρον ἐκταννύειν, οἷσιν ἂν οὕτως ἐσχίον ἐκπέσῃ. ας γὼρ 
ἐν κεφαλαίῳ εἶπε, πάντα τὰ ἐν τῷ σώματι, ὀκύσα ἐπὲ 
χρήσευ γέγονε, χρεομένοισι μὲν μέτρια καὶ γυµιναζομένου- 

ἵπηματα, Τευετ[ις πονι ε[, Γεπποτίς ος ὄτευε ε[Πομη; 

υἱείαιμγ επι οΥμς Ἱπίνετ[µτι παῖπιέσφµε ἱποτε[είι εἰ βτα- 

οἶ]τμς τεάᾶεμγ, Φιέεπα πιξἐὲ [μί [εε 

Ῥταε[ετίίπι ποτὲ ἀῑκΙξ, 4 παπι νοσεια 1η [αρετίοσῖρης 

εἴῖαπι τεῖα]Ι αἳ Ἡιρροοταίε υ{αγρατί, αδί ΠΠπίεπάετε νε]! 

ᾳποά Ργοροπίΐασ. ἘΠ απίεπ ογαίΙο ἰα]ΐ: ἵπ Ἰπσαῖπα 68Ο 

ππο]]]ον. [επήίαν, { α[ριοϊαίαν εἴ πιπ]ίο πιασὶς Π Ίου 

[απσαίαν. Όπας [εᾳααπίαγ οπιπία ραϊεπὲ 15 απ 1π πιε- 

πιογία Παρεαπί 4ηαε απίε Ροβία [απ1, 

ο, 

Υεἰσεμτ επῖπι Ιες εἰ αγιιοι]μς ομὶ αἲ ρορἰϊίεπι ε[ξ, «φ1ο- 

παπα πεγυὶ οὗ γγοροβίας εαι[ας ἱπεπάμπι. Όιαγε φιῖ-- 

δις [ο οοἵα εποϊἀεγίε, επίεπάεγε ρορίίεεπι ποπ ρο[]ιωιὲ : 

παπα μὲ [μηηηαιΐπι ἀῑσαπα φμαεοµήφε ἴπ «ΟΥρΟΤε αἆ αἰί- 

Φιεπα [μπα [αὐγίοαία [μπὲν [ ομῖς πποάεγαῖε αμ 

᾿επετοεᾶίφμε ἴπ εο ἰαδογίς Θεπετα εί [ιδία αἆ[μευετίπι, 
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σιν ἐν τῇσι ταλαιπωρίησιν ἐν ᾖσιν ἕκαστα είθισται, οἵ- 
τω μὲν ὑγιεινὰ καὶ αὔξημα καὶ εὔγηρα γίνεται, μὴ Χρεο- 
µένοισι δὲ, αλλ ἐλινύουσι νοσηρότερα γίνεται καὶ ἀναυξέα 
καὶ ταχύγηρα. ἐν δὲ τούτοισιν οὐχ ἥκιστα τὼ ἄρθρα 
τοῦτο πέπονθε καὶ τὸ νεῦρα, ἣν µή τις αὐτοῖσι χρέηταυ. 

κακοῦται οὖν διὰ ταύιας τὰς προφάσιας μᾶλλύν τι ἐν 

τούτῳ τῷ τρόπῳ τοῦ ὀλισθήματος ἢ ἐν τοῖσιν ἄλλοισιν. 

ὅλον γὰρ τὸ σκέλος αἀναυξὲς γίνεται καὶ τῇ ἀπὸ τῶν 

ὁστέων φύσευ καὶ τῇ ἀπὸ τῶν σαρκῶν. οἱ οὖν τοιοῦτοῦ 
ὑκύόταν ἀνδρωθῶσι, μετέωρον καὶ συγκεκλιμένον τὸ σκέλος 

ἴσχουσιν, ἐπὶ δὲ τοῦ ἑτέρου ὀχέονται καὶ τῷ ξύλῳ ἄντι- 
στηριζόμενοι οἳ μὲν ἑνὶ, οἳ δὲ δυσἰ. 

4ἢλον ὅτε μὲν ἰσχίον εἴρηκεν ἐκπίπτειν ἀντὶ τοῦ κατ 
Β 5, », 3 .ε - ; ε ο" 3 
ἐσχίον ἄρθρου. εἴρηται γὰρ ἡμῖν πολλάκις, ὡς οἱ παλαιοὶ 

παντὲς, οὕπω τὴν ὕστερον ἀσκηθεῖσαν εἴδεσαν ακριβολογίαν 
- Αγ. . πΞ ” 

τὲ καὶ λεπτολογίαν ἐν τοῖς ὀνόμασιν, ἀλλ ἱκανὸν ἦν αὐτοῖς 
{ ΄ - ο 

ἑρμηνεύειν, ἑνὸς μόνου στοχαξοµένοις τὸ παρακολουθεῖν τοῖς 

εο Ῥαειο ὄεπε υαἰεπι, αιβεπῖιγ ει αἆ ἰσπβαπι [επεσίμ- 

τεπι ρεγάμομηίιγς [ ἰπ πι ποπ πε, [εὰ οιἶο[α ἄεβαπε, 

σποτδὶς ραϊεπὲ, ποπ αµβεπίιµγ εἰ ππαίµγε [επε[οωπες τὰ 

Ρταεεῖρμε αεοἰᾶἰε πετρὶ αἴφιμε αγιϊομίς, πι φμὶς ἐς 

μίαν. ἨΗὶς ἐριμγ ὧε οαµ[ς φραπέ ππαβίσν ΦΤΠ 

Ἰοο πποᾶο αγεϊομίμς ἰμβαιμτ, Οµαπι ομπι αἰίε: {οέμπα - 

επἰπι οΤι5 ΙΠεγεπιεπίιο ῥρτομίδειµγ εἰ φμοᾶ αἆ οαΥπεπι εἰ 

Φιοά αἄ ο[]α ρεγεπει. Πι]μεπιρᾶί εΓᾷο Ἰοπαῦιες Φμήη 

αεἰαῖε ]απα τοδι[ία [ωπε, [μ[ρεπ[ωα εμγναέµπιφµε ογμς 

εεπεπὲ, [εᾷ αἰετο [εγμπεμγ ὑαομίο ὑνπὶκὶ µπο υεἰ εἰίαιι 

αἰίεγο. 

ἘνιάεπιιΠπιαπι ο{ι,  Ηρροεστοίεπι ἀῑκ]Ι[ε οοχκαπι εκ- 
οἶάετε Ρρτο οοχκαε ατοι]ος [αερε εηἶπι παττανίπιμθ ΠΙΦ]ΟΓΘ5 

ποῄχος ποπάπια (επιῖ[]ε εκοαἰ[ίαπι {εππεαας ΠΟΠΙΗΙΠΊΙΠΙ 

ταῖοπεπα, 1π σπα ΡροΠεγίοτε εκετοεηίασ; [εά [αἱ εκ][ῖ-- 

πιαίΤε 1π 19 απαο εκρ]σπραπί εο ἰαπίαπ ἵπειππροτε, αἱ 
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λεγομένοις τοὺς ἀκούονεας. ὃ ὃ᾽ οὖν λέγει τοιόνὸε ἐσεὶν, 

οἷς ἂν εἰς τὴν ὐπίσω χώραν ὃὁ μηρὸς ἐκπέσῃ κακοῦσθαί 

φησιν οὐ μόνον ἐκεῖνο τὸ ἐκπεσὸν ἄρθρον, ἀλλὰ πρὸς αὐτῷ 
καὶ τὸ κατὰ τὴν ἰγνύην. διὰ τοῦτο οὖν προσέθηκὲ τὸν καΐ 

σύνδεσμον οὐχ ἁπλῶς εἰπών' πακοῦται γὼρ τὸ κατῶ τὴν 
ἠγνύην ἄρθρον. ἤντινα δὲ κάκωσιν κακοῦται σαφῶς αὖ- 

τὸς ἐδήλωσεν εἰπωὼν, τὰ γὼρ νεῦρα ἐντεταμένα γίνεται, νεῦρα 

ὁ) εἴτε κυρίως τὰ λεγόμενα τὰ ἐκ νωτιαίου πεφυκότα νῦν 

ἐβουλήθδη δηλοῦν, είτε πας ἀπονευρώσεις τῶν μυών ὅσαυ 

καθήκουσιν εἰς τὴν κνήµην, οὐδὲν εἰς τὼ παρόντα διαφέ- 

ῥει. μαρτύρια γὼρ ἡμῖν ἑκάτέρα καλώς ἐξηγουμένοις τὰ εἰ- 

θημένα κατὼ τὸν ἔμπροσθεν ἐπ αὐτοῦ λόγον, ἕν οἷς ἔφα- 

σκε κατὰ τὴν ἰγνύαν ἄρθρον ἀδυνατεῖν ἐκτείνειν, οἷς οὕτως 
ἐξήρθρησε μηρὸς, ἔτι τὸ κποινόν τινα προσετίθει λόγον, ὡς 

πολλαὶ βλάβαι περἑ τινα μόρια γίνονται καὶ σχημάτων καὶ 

μεγεθῶν καὶ θέσεων καὶ κινήσεων, οὐδὲν αυτῶν ἐκείνων 

τῶν µυρίων ἴδιον πάθος πεπονθότων, αλλὰ δι ἕτερά τινα 

τών κοινωνούντων αὐτοῖς' καὶ μάλιστα γε τὰς τάσεις αἰτίαν 

φας ἀἰοετεπί αἩ αιάἰίοτε ΙΠΙε]Πσετεπίατ. Οποά  Ιπαιῖ 
Ιδίίς Ἠα]α5πιοςἵ εβ: ααἴρας {επιατ 1π Ρο[ίετίογεπα ραγίεπῃ 

Ρτοτυρῖί, υταίαχ ποια [οἶαπι ατίίομ]ης Ιακαίΐας, {εά εἳ ααὶ 

αἆ Ρρορ]ίεπι ε[ἰ; ῥτορίετεα εί οοπ]αποίίοποπι αζ]απχῖί πε- 

απε Πιπρ]ίοιίεν ἀῑκίι, νἰαίαν ατίῖοα]ας απἱ αἆ Ρορ]ίεπι 

ε[. Όιπο απίεπι νΙ[ο οοουρείαχ 1ρ[ αρετίε αχρο[ια!, 

απαπι αἲξ: πεννί Ππίοπάυπίας. θεά ΠΕΓΥΟΦΠΘ Ιπίε]]εχετ]ί 

6οῬ ᾳαἱ Ρτορτίε πετνι [απί απῖηπε α [ρίπας πιεάα]]α οτἵα-- 

[αν νεΙ 1π ας ππι[οα]Ι ἀερεπεταπί ομοτάαςδ 4παε αἆ ογ5 

Ροτγιπεπί, ἵπ Ίου Ίοσο πάμΙ] Ππίετε[, παπα αἴγαφαε βάεπα 

{αοεγα ρο[Παῖ τεοίε ἆ ποθῖ εχροβία ΓΙΤε ᾳπαε αἳ Ηὶρ- 

Ροογαίε ἀῑοία [ιπῖ, ταδῖ α[Πετίί ποπ Ρο[[ ρορΗίεπι εκ- 

ἰεπάῖ, απ1ραφ Ἰοο πιοάο {επιας ῥρτοπιογείαν. Οπαπάαπι 

Ρτθείεγεα ΟΟΠΙΠΙΠΠΘΙΙ ταΙοπεια α.]εο]ξ, πεπιρε Ρατίες αἰ]-- 

ᾳπας νατίε Ἰαεάῖ, ααοά α Μαρίίαπι Ρετίϊπεί, πιασηας]-- 

π6Ι), Ῥο[ίΙοπεπ1 «ο πιοίαπι, απαπινὶς Ἱρίας πΠ]]ο ργορτῖο 

ΠηΟΙΡΟ ἸΙαοάαπίας, Γεά α αυἴριδάαπι α15 εΠοϊαπίατ αυῖ- 

Ὀαδουπα οοπ{ογΗ πι Ἰαρεπί, Ππιεη[οπειι νογο ἵπ Πα]αβ- 
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εἶναί Φησυ τῶν τοιούτων συμπαθειῶν, ὑπὲρ ὧν ἐδήλουν 

διελθωὼν, ὡς τριχώῶς αἴτια γίνεταυ. καθ ἕνα μὲν λόγον ὅταν 
παραλυθῇ τις μῦς, οὐ γὰρ ὑγιής τις συνεσπασµένος φαί- 

νεται, καθ᾿ ἕτερον ὃ᾽ ὅταν ὁ ἀντικείμενος ταθῇ, κατ ἄλλον 
δὲ τρίτον ὅτε ἑλχθῃ τὸ ὑγιὲς ὑπὸ τινος τῶν συνεχῶν, ὡς 
ἐπὶ τῶν τῆς ἑτέρας μεταστάσέως. «νῦν οὖν τῶν ὄπισθεν 

νεύρων καὶ μυῶν καὶ τενόντων τὲταμένων ἐγνύα καμφθεῖσα 
τοῖς ἐκτείνουσιν οὐχ ἔπεταυ μυσί. περὶ μὲν οὖν τῶν τὲ- 
φόντων τὲ καὶ μυών τῆς τάσεως ἔμπροσθεν εἰπών' ἐν δὲ 
τῷδε τῷ λόγῳ περὶ τῶν νεύρων τῶν ἀπὸ τοῦ νωτιαίου πὲ- 
φυκότων ἐπὶ τὼ σκέλη. τρεῖς δέ εἶσιν αὐτῶν ἀρχαί' µία 
μὲν ἐν τοῖς πρόσω κατὰ τὸ μέγα τρῆμα τοῦ τῆς [422 ] ἤβης 

ὀστοῦ. µία ὃ᾽ ἄλλη κατὰ βουβώνα τοῦ τὲ συμφερομένου 
τῇ µεγάλη φλεβὶ νεύρου καὶ τοῦ ταύτης ἔξωῦθεν ἐν τοῖς 

πρόσω τοῦ μηροῦ. μικραὶ μὲν αὗται, μεγίστη ὃ᾽ ἀρχὴ νεύ- 

θων εἰς ὅλον ἀφικνεῖταυ τὸ σκέλος ἐπὶ τὴν ὀπίσω χώραν 
πρώτον ἐξερχομένη μεταξὺ τοῦ τὲ πλατέος ὁστοῦ καὶ τοῦ 

παλουμένου κόκκυγο. αὕτη τοίνυν ᾖᾗ αἀρχὴ μεταστάντος 

πιοΙ α[Πεοίῖρας Ριβεοῖραο «οα[αίαΣ;, οσα ρεγ[εππίας 

{τρις πιοςῖς 1πάϊσαί: Ππο οαπσπι που[ο]ας αἰαπῖς γε[ο]ν]- 

ἴατ, ἴαπο επῖπι οὰ Ππίερος. εβ οοπἰχαµΙ νιἀείατ; αἰίετο 

απσπι ορροΠβίις {επαίασς [ετῖο παδί αποά ἀπίερται ε[ῖ 

ἱταλίίατ αἲ αἰἴαιπο εογαπι ο ϱπἶρας οοπ]απρίίας, [ους 

αοοίἀ1ί απμπι πίεγαςδ πιονείαγ. Ίτιπς 6Γσο 4Η Ῥο[εχίο-- 

χε πεννῖ, ππα[οα] οἱ ομοχάαο ἰεπάαπίαχ οιχναία5 Ρορ]θ5 

οχἰοπάεπ{ῖδις πιμ[ου]15 πο Ρραίεί. Οείεγαπι ἆθ οἰιογάαγιπα 

ΥΗΙ[ΟΙΙΟΤΥΗΙΠΩ6 εχἰεπ{ιοπε απίεα ἀῑσοίαπα εἰ; πππο 4ο Πεγ- 

νὶς απ α πηεᾶιι]]α Γρίπαο ογ αἆ ογύτα ΙπζομάαηΙ, 4πογαπα 

Ππ]ἰία ἱτῖα [απῖ, υπαπι α ρτ]οτϊ Ῥατίε Ἰηχία πιαρηαπα {[ο- 

Υ4Π16Π ο{]ς, αιοᾶ ραδῖ [αρ]εοίαπι ε[ι; αἰεταπι αἆ Ἱπρυῖπα 

υὈῖ πετνας {αγία 6ἱ οσα πιᾶσπα γεπα οἵἳ αὔδαιε Τρία α 

Ρτίοχῖ Ρατίε {επιογῖ. Αίᾳαθ Ίαεο ραινα [απίς ΠιααΙΠΙΙΠΙ 

θμἱοπα ΠΘΥΥΟΤΙΠΙ ΠΠ Ιαπι α ροβεσιοτί ρατίο Γεγίαχ αἆ απῖ-- 

νογ[ιπι οχᾳ5δ, ΡΥΙΠΙΠΠηΠΙΙΕ ρτοσεώ]ί αὐ «εα τερίοπθ απθ «ῇ 

Ιπίεγ ος Ἰαίαπα εἰ Ἰὰ αιιοά αἆ απαπι (ετππαίαχ, κόκκυξ 
Οιαεοε ἀῑσίίατ, Ἠοο 1δίαν ἀπΙΠαπο, αδί ατιου]ας 1η Ῥο- 
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ὀπίσω τοῦ ἄρῦρου θὈλίβεται καὶ τείνεται" καὶ διὰ τοῦτ' 
ἔφην ἐν τῇ προκειμένη ῥήσει δύνασθαι τὸν “Γπποκράτην 
καὶ τὰ κυρίως παλούμέενα νεῦρα τείνεσθαι λέγειν. 

ϱξ. 
Οἶσι ὃ᾽ ἂν ἐς τοὔμπροσθεν ἡᾗ Μεφαλὴ μηροῦ ἐκπέση, ὁλί- 

γοισι δὲ τοῦτο γίνεται, οὗιοι ἐκταννύξιν μὲν τὸ σκέλος 
δύνανται τελείως, Ἑυγκάμπτειν δὲ πιστα οὗτοι δύνανται 

τὰ κατὰ τὸν βουβῶνα, πονέουσι δὲ καὶ ἣν κατὰ τὴν 

ἰγνύην ἀναγκάζωνται ξυγκάµπτειν, µῆκος δὲ τοῦ σκέλεος 

παραπλήσιον φαίνεται κατὰ μὲν τὴν πτέρνην καὶ πάνυ. 

πο 3 Δἃ ; - , 9 5”, 3 ο - 

αθτυ μὲν το βαδος της κοτυλης ουκ {σον ἓν απασι τοις 
ε ϱ - 2”, - 3 

µέρεσιν αἴτιον μέν ἐστι τοῦ κατά τινα μὲν ὁλιστάκις ἐκπί- 
κ ” ; , 3, » 

πτειν, ἓν ἄλλοις δὲ τὖποις πλειστακις ἑμπροσῦεν είρηταυ. 
- .] ἀ , , 3 ; -” 

φυνὶ δὲ περὶ τῆς εἰς τὸ πρύὐσω 7ιγνομένης ὀλισθήσεως τοῦ 

μηροῦ διαλεγόμενος ἐναντία φησὶ πάσχειν τοὺς οὕτω ὅδια- 
, -- 3 λ γε. ’ 5 - 

κἐιμένους τοῖς ὀπίσω τὴν ἐξάρῦθρησιν ἐσχηκόσιν. ἐκεῖνοι μὲν 

Πετίοτγεπι ρατίεπι εἰαδαίατ Ῥτεπίμτ {επάίπταπες αἶφπε 

1άείτεο ἀῑπίπιις ἨἩιρρουγαίεπι Ἠοο Ίοοο 1Π{ει]ῖσετε ἑο8 ἴεμςϊ 

απ Ῥτορείο πετνί Υοςβδηίγ. 

ΟΥ. 

4ε οι μπα [επιογί εαριῖ ἴπ Ῥτίογεπα ρατίεπι εγωπερῖε, αιοᾶ 

ομἰάεπι Ταγο ασεἰαἰὲ, ρετΓεείε επιεπάἰ ετµς ροιεβ, [εᾶ 

αἆ ἵπσμει πηπῖπιε ομγρατὶ: ἰαῦοταί επἰίπι Ποππο, εξίατα 

{ Τεοιετε Ῥορίίιεπα εοβαίµτ; αἆ εαἰεεπι ψεγτο εἰ ἴπ ιπῖ-- 

υεγ[ωπι εΓμ5 αεφιε ἰοπσμπαι οοπ/ΡἱοίµΓ. 

Ῥτορίει οΘΥΙΙΩ αιιοᾷἆ ποη αεπο ππάῖαπε αἰίππα ε[ὶ, 

αγΠοπ]απα 1π α]απι Ρατίεπι τατο, ἴπ αίαπι {γεφσεπίετ Ίπ- 

χασῖ, απΠῖθα ΓΑΘΡΕΠΗΠΙΕΓΟ ἀεπιοπ[τανή, Ίαπο απίεπι ἆθ 

{επιοτο ἀῑ[Τετοις ἵπ Ρτίοτεπι ε]αρ[ο οοπίχαγίο πιοᾷο α[Ποῖϊί 

ϱο5, αὐ]ρης ἵπ Ἠαπο Ἱακαίας αἴηαε ϱο5 απ1ραθ 1 ῥρο[ς- 

τίογεπα: 111 επῖπι εχίεπάετε οΓΗ8 πος Ροϊεταμῖ, ἨΙ ααππι 
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γὰρ ἐκταννύειν τὸ σκέλος οὐκ ἠδύνανεο, κάμπτειν ὃ᾽ οὗτου 
κατὼ μὲν τὸν βουβώνα. διότι και αὐτὴν τὴν καμπτὴν ἡᾗ 

κεφαλὴ τοῦ μηροῦ νῦν ἐστιν ἅμα τῷ αὐχένι, κατὰ δὲ τὸ 
γόνυ διὰ τὸν ἀπὸ τοῦ τῆς λαγόνος ὁστοῦ καταφερόμενον 
μῦν πρόσθιον, ὃν ἡᾗ κεφαλὶὴ τοῦ μηροῦ θλίβεται καὶ διατεί- 

νεταυ κυρτοῦσα περὶ αὐτὴν. ἠἐκιείνεσθαι τοιγαροῖν ἐπὶ 

πλεῖον οὐκ ἄρα δυναμένη ἀντιβαίνει τοῖς κάμπτειν ἐπιχει- 

ροῦσι τὴν ἐγνύαν. μῆπος δὲ σχέλεος παρα- (60539) πλήσίως 

φαίνεται ἐπὶ μὲν τῆς εἰς τὴν ἔσω χώφβαν ἐκπτώσεως αὐτὸς 

εἶπε κατὼ λέξιν οὕτως ἐπί τὲ γὰρ τὸ απὸ τοῦ ἐσχίου πέ- 
Φυχκεν ὐστοῦν τὸ ἀναφερύμενον πρὸς τὸν κτένα, ἐπὶ τοῦτον 

ᾖᾗ ἐπίβασις τῆς κἐφαλῆς τοῦ μηροῦ γίνεται καὶ ὃ αὐχὴν 

τοῦ ἄρθρου ἐπὶ τῆς ποτύλης ὀχέεται κατὼ τὸν ἐμπρθσθεν 

χθόνον οὐχ ὕλως ἐπ αυτῆς ὀχούμενος, αλλὰ τῷ πλείστῳ 

καιὰ τοῦ βάθους αὐτῆς ὀχούμενος. ἐν δὲ τῷ νῦν λόγῳ 

φησί" κατὰ μὲν τὸν βουβώνα ἐξογκέονται καὶ κατατεταµέ- 

νον τὸ χωρίον φαίνεται, ὥστε αποκεχώρηκε νῦν ἑπιίνης εῆς 

ἐξαρθρήσεως ὁ μηρὸς εἴς τὲ τὸ πρύσω καὶ τὸ κατωτέρω 
βραχὺ καὶ διὰ τοῦτ ἴσον φαίνξιαι τὸ πεπονθὸς σπέλος τῷ 

ὑγιεῖ καὶ τοῦτο μάλιστα αὐτοῖς ὑπάρχει κατὼ τὴν πτέρναν. 

Ίπ {ρίο ἤεχα ηαπο Πἲ {επιοτῖ οαραί αο οεινῖΧ, ΟΙΥΥάΤΕ 

44 1ΠσΠθ6π Ποπ Ρο[μΠί πεο αἆ ρορ]ίεπι ρτορίετ πια[οα]απα 

Ῥτίοεπι οά οπΊΐπς αἳ ο[[ο ᾳιποά αἲ Πία ρετϊπεί, Τε 

οπῖπι οοπιργηίας ἴεπ[ήδηπε αἰίο]Ηίαν α- {οπιοσῖς οαρῖϊε, 

4ππππφαθ εχίεπάϊ απιρ]ία ποπ Ρο[πε, τεπἰίαν Π ᾳπῖθ 

Πεοίοτε Ρορ]ἰίεπι οοπείαν; αρρατεί απίεπη οτηχτῖς Ἰοπσῖϊαἁο 

οοπ/[πη]]]ς. Ἰπ [αρογιογίριας αμίεπι ἆᾳ6 Γεπιοτε Ἰχαίο Τη 

Ρατίοπι ΙΠΙΕΥΙΟΤΕΠΙ Πο αἆ νετριαι [οη]ρβί: ο8 οπίπι ααοά 

α οοχα [αγ[απα ρτοσεᾶῖϊ αἆ Ρεοίῖπεπι {επιοτῖ οαρί Ἱπ- 

Ἰαετοί, οενίχκαιε ατομα] οανο [υβήπείαχγ, α 41ο ῥτῖας 

πο Γα[ἠπεραίατ εκ Ιοίο, Γεὰ πιασηα εκ Ῥατίο ἵπ ε]α» οανῖ 

αἰογίριι Ῥαγίῖρις Ππβάεραίς Ἱπ οα[α απίεπι Ύπεπι παπο 

Ροπ!ῖ ἵπ Ἱηρυῖπο ρτοπι]παῖ, αἴιπο 19 Ίουις Ἱπίεη[ας αρρα- 

χεί απ {επιΙσ Ἠμπο α [Πο οανὸ ΥεοεᾷεΠ5 1η ΡΓΙΟΓΕΠΙ 

Ρατίεπι οἵ ραπ]]ο ἸηΕεγίας νεηερέ, Όπο Πί πα νΙΠαίαπι 

ομα8 [απ Ἰοπριιιόίπεπι αοηιεῖ, 14 αποά Ῥγαε[ετίῖπα 1ρῇ5 
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ἄρκος γαρ ὁ ποὺς ἧσσον ἐπινεύειν δύναται -- τὴν ον. 

εἴρηται ὃ᾽ ἡμῖν τούτου πρὀσθεν 14 αἰτία καὶ νῦν ὃ᾽ ἐφε- 

ξῆς εἰρήσεταυ διὰ κεφαλαίων. 

ρστ. 

[43298] ᾿άκρος δὲ ὁ ποὺς ἧσσόν το προκύπτειν ἐθέλει ἐς 
τοὔμπροσῦεν. ὅλον δὲ τὸ σκέλυς ἔχει τὴν ἐθυωρίην κατὰ 

τὴν φύσιν καὶ οὔτε τῇ οὔτε τῇ ῥέπει. 

Τὸ μὲν ἐθέλειν αὐτὸ σηµαίνει τὸ δύνασθαε, καθάπερ 
που καὶ παρὰ τῷ ποιητῇ᾽ 

οὐδ᾽ ἔθελε προρέειν. 

ἐπὶ τῷ μὴ δύνασθαι λέλεκται' ποδὸς δὲ ἄκρον εἴρηκε τὸ 

απὸ τοῦ πεδίου µέχρι τοῦ κατὰ τοὺς δακτύλους ὀνύχων τε 
; ” λ,ὰ αν οὃ 3 ς 3 ; 3ος / π 

µερος τοῦ ποδός' συμβαίνει ὃ, ως καὶ πρόσῦεν ἐθῥέθη, μὴ 

δύνασθαι καλῶς εἰς τουπίσω τὸ κατὰ τὸν ἀστράγαλον ἄρ- 

Όρον ἐκτεταμένης τῆς ἐγνύος. ταῦτ οὖν καὶ νῦν ἑρμηνεῦ- 

αοοια1ῖ αὖ οµΊοεπι: εχίγεπιαπι 6ΠΙπι οΓΙ5 ΠΠ ἀεπατα ἵπ 

ἴεγγαπι ΡοίεΠ, οπ]ας τεῖ οαµία 1π Γαρεγιοτῖθας εκρ]οαία, 

πππο τατ[ας [απιπια(ἶπι εἴίαπι επατταρΙιίατ., 

στι, 

δεᾷ ᾗες επίγεπιι /ρεείατε πιῖπιμς γοιε[ῖ ἵπ Ρατίετη απιεγίο-- 

γετα, «Τμ: νετο Μοίμπα τεοίαπι ρο/Ηἱοπεπα παιµτα[τιεγ [ετ-- 

ναὲ πεο ἴπ ᾗαπο αμ ἴίαπι ρατίεπι ἰπείίπαξμγ. 

Ροϊεβ ἀῑσιί ἐθέλει, αὈϊ νετραπι ἐθέλειν, 1ὰ ε[ὶ φε]ε ρτο 
Ρο[[ε α[ατραν1ξ, φπεμιαἀπιοάμπι εἰῖαπι Ηοπιοτι5 φπσπι αἲἲ: 

οὐδ᾽ ἔθελε προρέειν. 

ὈΡι ροπῖϊ οὐδ᾽ ἔθελε, 1 ε[ι ποϊμιὲ Ρίο ποπ ροιωι. Ἑςκ- 
ἴγεπΙΗΠΙ ρεάσπι αρρε]]ανῖῖ εαπι ρατίεπι Ρρεᾷῖ6 (πας α Ρ]απία 

επ ἁῑσιίον ε[ἴὶι εἰ Ἱηπσμε Αεοϊδιί επῖπ, ϱπεπιαάπποάαπα 

[αργα ο[ιεπ/[πα ε[ὶ, πι εχίεηπἰο ῬορΏΐε ποπ Ῥεπο αγΠΠο]α8 

ἰα]ϊ ἵπ ΡΣΙΟΥεΠΙ ρατίετα Ἰποπείας. Ἠαεο Ιία(μς ΠππΠο εχ- 
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Εά. Οµατίι. ΧΠ. [405. ἘΕά. Ῥα[. Ύ. (650.) 
σαι θέλων εἶπεν. ἄκρος δὲ ὁ ποὺς ἧσσόν τι προκύπτειν ἐθέ- 
λει εἰς τούμπροσῦεν, ἐνδεικνύμενος ὅτε τοὺς δακτύλους, οἵ- 

π Ἐ 5, ᾽ 3 , --3 
περ ἦσαν ἄκρος ποὺς οὐχ οἷόν τὸ εὐκόλως κατατείνειν τὲ 

καὶ καταγνεύειν καὶ χαταφέρὲιν εἰς τούδαφος. 

’ 

ϱξ. 
᾿Οδυνώνται δὲ αὐτίκα οὗτοι μάλιστα καὶ οὖρον ἴσχεται τὸ 

πρῶτον μᾶλλόν τι ἢ τοῖσιν ἄλλοισιν ἐξαρθρήμασιν. 

3 3 3 3 5’ .. 

άὐτὸς εἶπε τὴν αἰτίαν δι ἣν ταῦτα γίνεται. 

; 

ϱῦ. 
32 ’ ΔΝ ε ν ον ο ψ , ΄ ” 

Ἔγκεεται γάρ η κεφαλή του μηρου ἐγγυτατω τουτοισι τῶν 

πόνων τῶν ἐπικαίρων καὶ κατὰ μὲν τὸν βουβῶνα ἐξογκέον-- 
Φ 

ται καὶ κατατεταμένον τὸ χωρίον φαίνεται, κατὼ δὲ τὸ 

πυγαῖον στολιδωδέστερον καὶ ἀσαρκύτατον. ταῦτα μὲν 
α- .../ Δ 3 ’ ς « 3 

οὖν σημηϊά ἐσει τὰ εἰρήμένα, ὧν ἂν οὕτως ἐκπεπτώκο ὁ 
/΄ 

μηρος. 

Ῥοπετε νο]επς αἲί: [εά ρες εχίτοπιας πππας [ρεοίαγε ναέ 

1η Ῥρατίεπι απ{ετίογεπι ΙΠπάῖσαης ἀῑριίο ααἴρας οοππεῖίας 

εκίτεπη5 ρε πο {αοἴ]ε επἰεπάΙ Ροίε ααῖ ἀεοτίαπι οο- 

νετ εἰ {εγγαπι ΟΟΠΙΙΠΡΟΤΕ. 

ον. 

Έεγε αµίεπι μὶς ἀοίογ ρτοιῖπημς αεοεᾶῖέ οἱ μτίπα Γμρρτιπηϊ- 

ΕΥ, πιαδίσφιε οκαηι { αττϊειίας ἵπ αἰἴαπα ρατίεπι ἴωπείιμγ. 

Οπαπιοβγεπα Ίαεο «Γεηπαπίατ 1ρ[ε οαμίαπι αἀ]απρῃί. 

ΥΠ. 

Γεπῖὲε επῖτ Γεπιοτίς οαριέ ἹπαπΙππε Ῥτορε πεγρος Ίπαςπατι 

φῖπι ]αδεπίες εἲ ἵπ Ἱπαμίπε Ργοπιιεῖ, αἴφμε ἵς ἴοομα 

εκίεπιµς αρρατει, ἵπ εἰωπίδως Τµβαε εοπ[ρἰοϊµπιµγ εἰ 

Γµππια βταείµτα, ΈΌμας φμἰάεπι ἀἰπίπημς, ποίαε [η 

]επιοτίς ὧν Ρτίογεπι ρατίεπι ρτοίαρᾖ. 

” 
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ἘΕά. ματι. ΧΠ. [420. 454. ] ᾿ ΕΚ. Βα[, Τ. (690.) 
Ἀονόμασε ὃ᾽ οὕτω τὸ συγκαταφερύµενα διὰ τοῦ βου- 

ῥῶνος νεῦρα τῇ τ' αρτηρίᾳ καὶ τῇ φλεβί.  'Πέκληκε δὲ ἐπί- 

καιρα ταῦτα τὰ νεῦρα, καθότι καὶ πρόσθεν ἐμάθομεν, ὅσου 
μεγάλην οὕτως ἔχει δύναμιν αὐτὸν ὀνομάζειν. ἔχει δὲ τοῦτα 
μεγάλην δύναμιν ἐγγυπάτω τοῦ τε νωτιαίου κείµενα καὶ κατ 
ἐκεῖνα τὸ µέρη τὴν ἔκφυσιν αὐτῶν ᾿λαμβάνοντα, καθ ἃ 
καὶ εἰς τὴν κύστιν ἀποφύεται νεῦρα, διὸ καὶ ἡ συμπάθεια 
τῆς κύστέως ἀκολουθεῖ τοῖς τοιούτοις ἐδαρθφήμασι να. 

νούσης τὲ καὶ ἀδυνατούσης ἐκκρίνειν τὸ οὖρον. ἴσως ὃ᾽ ἄν 
ποτὲ καὶ διὰ µέγεθοο φλεγμονῆς ἐν τῷ τραχήλ]ῳ τῆς κύ- 
στεως γενόμενον, ἔνθα καὶ ὁ μῦς ἐστιν ὁ σφίγγων αὐτὸν 
ἐπισχεθῇ τὰ οὔρα τὴν κατ τὸν πόρον γώραν τῶν σλεγμαυ- 
νόντων μορίων καταλαμβανόντων τὲ καὶ ἀποφραττόντων. 

Μ ϱϐ’. 

ᾱ, ., 3 ” {4914] ᾿Οκόσοισι μὲν οὖν ἂν ᾖδη /νδρωμένοισι τοῦτο τὸ 
” ω ] ή ς 3 - 

ἄρθρον ἐκπεσόν μη: ἐμπέση, οὗτου ὁκόταν αὐτοῖσιν ᾗ 
2ς/ ’ Δ Δ » εἰ) 4 3 -” ; οδυνή παυσηταυ καὶ τὸ ἄρθρον ἐδισθείη ἐν τῷ χωρίῳ 

Χεγνος αρρε[]ανῖ! τόνους ϱο5 ΙΠίε]]ίσους αιιῖ οιπι τοπα 
εἵ αγἰετῖα Ρε ΙΠΡΠεΠ ΤΓΕΓΙΠΙΗΥ, ἨΠΙπσηαπα νίπι Παβεπίος 
νοσαγ]έ ἐπικαιροτατους, {οι ἵπ [αρεγίογίβας εἰῖαπι ἁἱκα]-- 
οἶθ. ἨἩαρεηνί απίεπι ῖ πηοσηθπα νίπα, Ἕµ4Π1 πιοά]]ας 
Γρίπαε ρτοχπι Ππί Ἀἴηιπε πάς ογἰαπίΗχ, παπάς Ππήίαπα 
Γαπαυπί ποτνΙ απὶ αἆ νε[ίσαπι {εγὐΠίΗΣ: 4ο Π{ αί Γεπιογίβ 
οαρ1ῖε 1π απο ρατίοπι Ἰαχαίο γείσα «ποιο α[ῇείαιαν ἵπ- 
Παπιπιείαγαιιθ εἰ τεάάετε αγίπᾶπι πεηποαί. Εογία[[ε οἰίαια 
αμιαπάο οἨ ἹπῃαπιπιαΙοπί6 παρ ϊτας ηοπι αα νε[σοαθ 
οευνικ α[Πισιίαν, αβί πι[ομ]ας οῇ ᾳαϊ  εαίῃ αν ]ησῖς, 
υγίπα Γαρργϊπο (ασ, «ο αποά Ἱπ[απιπημ [18 ρατΙῦις εκοαεσα- 
ἴαπα τες οἰαιάαίηχ, ! 

ΟΚ. 
Ομῖδις υεγο αεἰαίε ]ατῃ γοῦµ[ία αγεοι]μς ἵπ Ἱαπο Ρραγίεπι 

εἰαρ/ι πηϊπίπις τετεµίίμγ, 1 4111 ἀοΐογ [πίεμ εἰ αγ- 
εἰομίως αά[με[οιε ἐπ 6ιΠι ἰοσιπ οΟλυεγΗῖ ἰμι ἆμεπι ῥτοε- 
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Γὰ, Ομασε, ΧΠ. [451.] Εά. Βα[, Τ. (6.9.) 
τούτῷ στιρωφᾶσθαις ἵνα ἐξέπεσεν, οὗτοι δύνανται σχεδὸν 
εὐθες. ὀρθοἳ ὁδοιπορέειν ἄνευ ξύλου καὶ πάνυ μέντοι εὐ-- 
θέες, ἐπὶ δὲ τὸ σιναρὸν, ἅτε οὔτε κατὰ τὸν βουβώνα εὔ- 
καμπτου ἐύντες οὔτε κατα τὴν ἰγνύην. διὼ γοῦν τοῦ 
βουβώνος τὴν ακαμαπόην ευθυτέρῳ ὕλῳ πῷ σκέλει ἐν τὴ 
ὁδοιπορίῃ χθέονται η) ὅτε ὑγίαινον. 

Τὸ μὲν αὐτίκα, τουτέστι παραχρῆμα, κατὼ τὸν τῆς 
ἐπνπτώσεως καιρὸν ὀδυνᾶσθαί τὲ αὐτοὺς εἶπε καὶ οὕρων ἐπί- 
σχεσιν γίγνεσθαι. τοῦ μέντοι χρύνου προϊόντος, ὕταν ταῦτα 
παύσηται, βαδίζειν δὐνασθαι" διὰ τί δὲ ταῦτα πέπαυταξ, 
καίΐτοι κατὰ τὴν αὐτὴν χώραν µενούσης τῆς κεφαλῆς τοῦ 
μηροῦ καὶ Ὀλιβούσης τὰ καὶ τεινούσης ὁμοίως τὰ νεῦρα ὃι- 
δάξει τε διὰ τοῦ προσθεῖναι τῇ λέξει τὸ ἐθισθείη ἐν τῷ 
χωρίῳ στροφᾶσθαι, ἕνα ἐξέπεσεν. εἰς γὰρ τὸν ἐθισμὸν 
αναφέρειν φαίνεται τοῦ γινομένου τὴν αἰτίαν, ἐπειδὴ τά τὲ 
ὠλιῤόμενα πρὀς τινων ἓν τῷ χρόνῳ τυλουμένων ῥᾷον αὐ- 
πὦν ἀνέχεται καὶ τὰ τεινόµενα κατὼ τὸν αὐτὸν χρόνον, ὅταν 
ἐθισθῃ τοῦτο πάσχειν, ἀνιώμένα παύεται, διὰ τέ δ᾽ ὀρθοὶ 

. 

ἀἶεν τεοιῖ ργοείπης ὑπργεᾶὶ ρο[]ωπε [πε δαεμίο ας τγεεεῖ 
εω εοϊο, πι υἱϊαίμήη ΓΗΣ πεφµε αἆ ἵπρμεπ περµε αἆ 

Ρορίίιεπι ᾖ[αοῖ]ε εοπιρἰἰοειμ. Έγβο ομωπι αἆ σεν 
{1011 Πεείαίγν εγµΤε ἴπ ἵπαγε[]ω πιαρις γεείο μπίμή, 

οιια1τη 1111 ἴπεεβ Υπ εγαῖ. 

Όπο ἴεπιροτε ατί]οι]ας εχοϊἀΙε, ἄο]οτειι ἀῑκτε Ρτοίῖ-- 
ης αεοεἆοτε εἰ πχῖπαπι Γωρργϊπιϊς Ῥγουεάεπῖε νεχο ἴεπι- 
Ῥοτε αῖ Ίαεο οε[αηῖ Ἰπργεᾶί Ἱοπιίπεπι ρο[ε; αἲ θπα ἆε 
οαυ[α Ἰαεο . Πηϊαπίαν, ϱµαππφαθα {επιογὶς οδραῖ πιαπεαξ 
οοπιργΙπηαίᾳπε εἰ [πλου πεγνος εχἰεπάαξ, ἀοοπῖί απ πι 
ογαΙ1ομῖ αἀ]εοῖξ: εἰ ατἰίου]ας α[Παθ[οῖί ἵπ επι Ἰοσαπι ος-- 
νετ 1π ϱπεπ ΡχοσίάΙξ,. Ὑπάείας επῖπα ἵπ εα τε οοη[πε- 

πάϊηεπι οαα[ατ, αποπίαπι 8 αἲ αἰίηαο Ῥεειπηίας, 

Ύ 111 Τεπηροτε οεσα]]ε[οαπί, 1ὰ {αοῖ]ας {ετιπῖ εἰ εα ᾳπ8θ 

ἴωπο ἰεπάεραπίατ, αππιη Ἠαῖο πιο]εβῖαε α[Ταενετίηῖ, ἀο]οτε 
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Ἐά, Οµασε, ΧΙΙ. {151.] Εὰ. Βα[, Υ. (609.) 
δύνανται βαδίζειν ἄνευ Σύλου κατὰ τὴν ἐχομένην ὅνν αὐ- 

τὸς ἐδέδαξε κεφάλαιον ὃ᾽ ἐστὶ τοῦ λόγου τὸ τὲ κατὰ τὴν 

εὐθυωρίαν φυλάττεσθαι τὸ σκέλος καὶ τὸ µηδέτερον κάµ- 
πτεσθαι τῶν ἄρθρων, μήτε τὸ κατὼ βουβῶνα, μήτε τὸ κατα 
γόνυ. 

΄ 

ού. 
Λαὶ σύρουσε δὲ ἐνίοτε πρὸς τὴν γῆν τὸν πύδα, ἅτε οὐ ὁηι- 

δίως ξυγκάµπτοντες τὸ ἄνω ἄρθρα καὶ ἅτε πανιὲ βαί- 

νονιες τῷ ποδί. οιδὲν γὰρ ἧσσον τῇ πεέργη οὗτοι βαί- 
νουσιν ἢ τῷ ἔαπροσῦεν. 

Τὰ ἄνω ἄρθρα λέγει τό τὲ κατ ἐγνύαν καὶ τὸ κατὼ 
βουβώνα. τέτιαρα ὃ ἐστὶν ἄρθρα τὰ πρὸς τὸ θαδίζειν 

ὑπηρετοῦντα, τὸ κατὼ βουβώνα, τὸ κατ ἰγνύαν, τὸ κατ 

αστράγαλον, τὸ κατὼ τοὺς δακτύλους. «ὡς ἓν γὰρ αριθμῷ 

τοῦτο, κἂν ᾗ πολλὰ, διὰ τὸ τῆς χρείας τε καὶ τῆς ἐνεργείας 

κοινόν. τοῦτο μὲν οὖν τὸ ἄρθρον ὀλίγον τι συντελεῖ, τὸ 

εε[[αηῖ, Όπασ τετο [πε Ῥασσ]ο σεοἰΙ Ἱπρτεϊαπίασ 1ρ[ε Γαὓ- 

1εοΙί; εοαραί αιἴεπι οταΙοπῖς 1ά εβ οααοά οχας ερεοίαπα 

Γεγναῖιιν εἳ πευίτα οοπιπ[Παγα, πεο ιιᾶε αἆ 1ΏδΠεπ πεο 

απαε αἆ ρορ]!τεπα εἴ, Πεοιιίαγ. 

σοκ, 

ΛΝΟΜΝΜΠΦΜαπα εἰἴαιπ ρεᾶεπι ρετ ἔετταπι ἐγαλπὲ ομῖ [μρετῖο- 

τες οοπαππί[]µγας πονι ᾖ[αεῖιε [εείαπε, «καπιφµαπι ρεᾶε 

εοιο ἱπαπιδμίαπίς παππφµε ἱ ππῖπιµ5 εαἰοε οµαπι ρτιογὶ 

Ῥαγιε ρεᾶῖς ἴπ πβτε[]ω πμ». 

Ῥαρετίογες οομηπηΙΠιτας ποπηῖπαξ ε.πι 4παε αἆ ἵπσαεπ 

εΏὶ εἰ εαπι 4παο αἆ ρορ]ίεπι; απαίπος απ{ει οοπηί[αταθ 
Ἰπσγεί[[αϊ αοοοπιπιοάαηίας, Ύµαε αἲ ἵηριεη εξ, ϱὐδε αἆ 

Ρορ!ϊίεαι, «μας αἆ {αλα εἰ ᾳμαε αἆ ἀῑξίίο: Ρο[κγεπιαηι, 

αααπινῖς πια]ρ]εκ τ, τί μΠαπι [απίμοι αάπαππετο, ϱαπα 

π[απα αἴφαε αοἴἴοπεσι ΟΟΠΙΗΠΙΙΠΕΠΑ Ῥχαεβεί. Ἠαεο ποη αᾱ- 
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Εά. Οµατι. ΧΠ. 421. 495.] Εὰ. Ρα[. Ύ. (659. 640.) 
μέντοι κατὰ τῆς 219 στηριξόμενον διὰ τοῦ ποδὸς ἐκ τοῦ 

μάλιστα ἡμῖν ὑπάρχει βραχύ τι συντελούντων αὐτῶν κατὰ 
τοὺς ὁα- (630) κτύλους ἄρθρων. ἡ γε μὴν ὅλη τῶν σκε- 

λῶν ἐνέργεια κατά τὲ τὸ βαδίδειν καὶ πολὺ μᾶλλον κατὰ τὸ 

θεῖν ἐκ τῆς κατὰ τὸν βουβῶνα καὶ τὸ γόνυ διαρθρώσεως 
τείνεται. Δαμπτομένων γὰρ αὐτῶν ὑψη λὸν ἀπὸ τῆς γῆς τὸ 
κώλον οι ιαταφερεραφ. νῦν οὖν ἐἰκότως οὐδετέρου 

πομιπτομένὀυ σύρειν αὐτοὺς ἐπὶ τῆς γῆς ἔφη τὸν πύδα. τὸ 
ὃ᾽ ἐνίοτε προσέθηκὲ διά τὲ τὴν ἐν τοῖς ἐδάφεσι διαφορὼν 

καὶ τὸ ποσὸν τῆς βλάβης, οἳ μὲν γὰρ ἐν ὁμαλῷ τε καὶ 
κατάντέι χωρίφ ῥαδίζοντες: εἰ βθαχὺ γοῦν. κάµπτοιεν ἐν 
τοῖς ὑψηλοῖς ἄρθροις τὸ σκέλος, οὐδ᾽ ὅλως σύρουσι τὸν 

πόδα, οἱ ὃ ανωµάλῳ τε [426] καὶ ἀνάντει κάµπτειν ἵκα- 

νοὶ τοσοῦτον ἀποδέουσι τοῦ μὴ σύρὲιν, ὥστε καὶ προσκό- 
πτουσι τοῖς ἐξέχουσε κατὰ τούδαφος καὶ ὅτε παντὶ βαΐνον-- 

τες τῷ ποδὶ, ὅλῳ τῷ ποδὲ βαίνουσιν, οἱ καὶ τῇ πτέρνη καὶ 

τῷ πεδίῳ καὶ τοῖρ ἄκροιο δακτύλοις σιηριζύµενοι κατὰ τῆς 

γῆς. οὐ γὰρ πρὸ τούτων οἷς ὀπίσω µετέστη τὸ ἄρδρον, 

πιούμπι οοπ{οτῖ, ἀπ Ῥεγ αεηααῖο [οἶππι Ἱπργεάίππατ; «8 

νετο Ύ41άο αἆ ἴα]απ, αᾱ ρτορτεάιεπάαπα αίαιε αἆ ογατα 

ἱχαπδ[εγειάα πλ] ρτο[οῖξ, αππακῖπιθ ἴαπιεπ ε[Ποί τί ρε 

ποῖ Ἠαετεαί, αἆ απάπη τοι ράτσα {αοϊσπί ἀῑσιίοταπι 

οοιηπ]]ῄαγας, Ὀπινεγία ααίοπι ογιγῖς αοἰῖο ἆἀππι Ἱωστε]- 

ΠΙΗΣ εἰ πια]ίο πιαρῖς ἅαπι ουττίπιας, ἃ οοπιπι][ἵαγα 4 πας 

αἆ Ιηδιεηπ ο εἰ αἳ εα αάε αἆ Ῥορ]ίεπι Ργοβοί[οΙασ: 

Ἠ]5 οπίπα ομχνα!15 ογι5 α ἵεγγα αἰ[ο]1ιν ἆο Γαοῖ]ε ΙταΠδ- 

{ετίατ,. Αί πιπο Ύαμπα πεμίτα Πεοίαίαχ, Ίατο ρες {εΓΓάΠι 

Ἰταί ρεάεπα αἲί, Αά]εοῖί ΠΟΠΠΙΠ( παπά. Ργορίες [οἱ ἀῑ[ο-- 

τοπ[]απα αἱ υπ ΙΙ επίπι απὶ ρε αεηιιαµα εἰ ἀεο]ῖνία 

Ίοσα Ἱηστεκαπίας, { νεὶ ραταπι οιῖά οἵας αἆ [αροχίοχεΒ 

οοπππι[ἴαχας ἸπΠεοίαηπί, Ρεάεπα Ἰαμά ἱπαλαπὲ, Γεὰ απ ρες 

Ἰιαεφπα][ῖα απιρι]απί εἰ αοο]νία, πηΙΠῖπιεφμε εὰς ομγναηί, 

ἰαπίινα αὐ εο αΡ[απί πα ρεάεπι ποαπ [παμαπί, τί εἰῖαπι 

οβεπάαπί ἵπ εα πας Ιπ {οἱο επιϊπεηί, Όπῖᾳααο Ρεᾷε ἴοίο 

Ἱπαπιρα]επί, Ἱπαπιρα]απί Ῥεάε ἰοίο; απῖ οά]σε, Ῥ]απία εἰ 

εχιχοπιῖς ἀἱριιῖ ἵετταπα οοπηραπί,  Η επῖαι απἴρας Τα 



ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ ΣΠΟΜΝΗΜΑ 1. θ57 
114. (μαν:. ΧΗ. [42 δὲ ] Τά. Ρα{. γ. (610.) 
ὡς ἂν μικρότερον έχοντες τὸ σμέλος οὐκ ἐχρῶντο τῇ πτέρν 

ῥαδίζοντες αλλ Ίρκει µόνον αὐτοῖς εἰς τοῦτο. τοῦ ποδὸς 

τὸ στῆθος, ὅπερ ἔφην ὑπὸ τῶν ἀνατομικῶν ὀνομάξεσθαι πε- 
δίον. αλλ οἷς 7: εἰς τὸ πρόδω τὸ κατ ἰσχίον ἄρθρον ἐξέ- 

πεσεν, ὡς ἂν τὴν πχέρναν ἐπὶ τῆς 719 ἑδράζοντες διὼ τὸ 

μὴ δύνασθαυ τῷ κατὰ τοὺς δακτύλου μέρει τοῦ ποδὸς ἐπι- 

βαίνειν, ὧν ὑστέρῳ χρώνται τῷ πρόσω κατ ἐκεῖνον τὸν 
καιρὸν, ἠνίκα Ίδη μέλλωσυ στηριχθέντες ἐπὶ τοῦ πεπονθό- 

τος σκέλους ἐπιχειρεῖν τὸ ἕτερον μµὲταφέρειν. 

ρια. 
Σὲ δὲ γε ο μέγα προβαίνειν, κἂν πάνυ πτερνοβάταυ 

ἦσαν. καὶ γὰρ οἱ ὑγιαίγοντες, ὕσῳ ἂν μεῖξζον προβαί- 

φοντὲες ὀὁδοιπορέωσε, τοσούτῳ μᾶλλον πτερνοβάται εἰσὶ 
τιθέντες τὸν πύδα, αἴροντες θὲ τὸν ἐναντίον. 

ο 3 ς ’ ! Λ ’ 3 3 ”- 

Οτι μὲν οἳ μέγα προβαίνοντες τὴν πτέρναν ἐπὶ τῆς 

7ῆς στηρίζουσιν, εἴθηταί µου πρύσθεν ἐναργῶς τὲ φαίνειαυ. 

ΡοΠετίογεπι ρατίεια Γεπιογῖς οαριί εἸαβίίπν, ἆε ααἴβας απίθ 

μοβ ἱταοίαντί, απ Ῥγεν]αςδ εγα5 τεάἀετείαγ ποπ μίθ- 

Ῥαπίαγ οαἶοο 1π Ἱπσγε[ία, {[εὰ ἵετγαια οοπ]ησεβραηπῖ ἴπιᾶ 

Ρ]απία ἀωπιίασαί, αᾳπαε πί ἀἰκίπιας αὐ 15 ααῖ ἴπ οογροτ]- 

Ρας Ιποϊάεπάί5 νετ[απίας πεδίον ἀῑοϊίασ; νεταπι Ύδρας 1π 

ΓΡΣΙΟΥΕΠΙ ΡαχίεΠΙ οοχα9 αγἰ]οι]ὰ5 ῥΡγοππονείΗΣ, οα]οο ῥργΙπιαπι 

1π ἴεχγγα οοπῄῃάεπίε, αΠπι ϱα ρατίε ρεᾷῖδ ᾳααε αἆ ἀῑριίος 

ε[ί 1πστεάΙ πεηιεαπῖ, αα ρο[ίεα πἰαπίας αυππα Ἰαήι α[[εοίο 

ογαχῖ Ππβ[εηίες ἱταπδ[εττο αἰίεγιιαί Πποῖριαηί, 

ΟΧΙ. 

Γτεγιπα [ ναἰᾶε ρτορτεᾶι ρο[]επε, οαἶοε αζπιοάμπι ἵπργε- 

ἀεγεπιμγ: παῖη εἰ ομὶ Ὄεπε υαἶειπε, φμαπίο πιααίπιε ΡΓΟ-- 

εεάιπὲν ἰαπίο πιακίπε εαἰοε ἱπργεάιμπίιν Φμπι μηὶ 

Ρεάϊ ἵπ[ι[έμπε εἰ αἰἴεγμπα αἰ{οἰίιιε. 

Έος απ να]άε ργοεεάαπί σαΐοε ἴεχταπι οοη(ῖπσετε [α- 

τα ο[ιεπάίπιςδ, αποά αενἰἀεπίπηο αρρατεί. Ίοηῦ ππ]παθ μα 
6ΑΊΕΝύ8 ΤΟΛ. ΧΙΙΙε τι 
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Εά. Οµατι, ΧΗΠ. [405.] Εὰ. Βα[. Ὑ. (640.) 
οὐδὲν δὲ ἧττον φαίνεται καὶ τὸ μὴ προβαίνειν µέγα πάν- 
τως, Ὦὕὅσου δύνανται κάμπτειν τὼ ἄνω ἄρθρα δι ἠντινοῦν 

αἰτίαν. πάσχουσε δὲ τοῦτο την ταλαιπωρίαν οὐ φέροντες, 

ὃν ἐν τῷ µειαφέρειν ἀποτεταμένον τὸ σκέλος ἴσχουσιν ὥς 

ἄλλο ὃ᾽ οὐδέν ἐσιι τὸ κωλύον αὐτοὺς µέγιστον προβαίνειν 

ἐστηριγμένου τηνικαῦτα τοῦ ὑγιοῦς σκέλους, καὶ προελόμενοί 
γε πρᾶξαυ τοῦτο, δίνανται ποιεῖν αὐιὸ μετὰ καμάεου, ὥστε 
ἄμεινον ἦν ἴσως οὕτως ἑρμηνεύεσθαυ τὸν λόγον" οἷς ἐξέπεσε 

τὸ κατ ἰσχίον ἄρθρον πρύσω, τούτοις κατὼ τὼς ὁδοιπορίας 

ὑπάρχευ μηδὲν ἧττον τοῦ πεδέου τε καὶ τῶν δακτύλων τῇ 
πτέρνη χρῆσθαι. εἰ ὃ᾽ ὑπέμενον μέγα διαβαίνειν τῷ πε- 
πυνθύιν σκέλεε, κἀἂν πάνυ πτερνοβάιαι ᾖσαν' αλλα γαρ οὐ 
τολμώσυ πράετειν οὕτω, διότι ταλαιπωροῦνταυ µόγι µετα- 
φέρονιες ἄκαμιπτόν γε τὸ σκέλος. 

ριβ. 
«Οκόσοισι δὲ δὴ οὕτως ἐκπέπτωκε καὶ ἔτι μᾶλλον τῇ πτέρνη 

προσεγχρίπτουσιν ἢ τὸ ἔμπροσθεν. 

οίίαπι ἵπ θΡροτίο ε[, Ποπ Ρρο[ᾳ οπιηϊπο να]άε ργοοθάεγθ 

οαί [αρετίογες οοπιπῖ[μτας οαχνατο οὐ αααπινίβ σα [αΠ 

πεφιευπί. ά απίεπα 1ρῇ5 αοαάῖ ῥργορίεγτθα αιοά πποἰε- 

β]απι ποῦ {εταπί, ααα μπι {ταης[ετυπί εχίγεπιπι ΟΥ 18 

νεκαμίατ: ΠΜ] επῖπι αἰιά Ρτομ]ρεί το πιακίπιο ῥΙο0θ- 

ἀαπῖ. ΟιποάΠ [απο οσα] Ιπῃ[ἰεπίος 14 {αοθγε νε]]εηῖ, Ρο[- 

{επέ ααϊάεια, Γεά ποη Πο ἀο]οτθ, αΠπαπιοβγεπι [αἴ {ος- 

ιαΠα {Γως Ἠαπο οταοπεπα ία εχρ[ῖσατε: «απἶβαδ οοχαθ 

αγίου]. ἵπι Ργίοχθαι ρατγίεπα εγαρῖΐ, 15 πΙΙ]ο πωίη ας α11αῑτι 

Ίπια Ῥ]απία εί ἀῑρῖι]ς αἆ απιρι]απάααι αἱ σα]οο Ἰοεί, 4ο Π 

Γα[ππεαπί Ἰοηρίας αΠεοίο ογαχε Ρτγοσεάετε εἳ οαἱοε οπιΠῖπο 

1πσγετεπίΙς; ΥεγΙΠι Πο [αβϊπεηί, αποπῖαπα αβῖ εχίειι- 

ἔππα οτας οσα ἀϊ[ιοι]ίαίο (ταπςίεγαπῖ ἆο]οτο ἰογᾳαεπμίας, 

ΟΧΙ. 

Βγαεϊεγεα οιύμς [το ρτοεῖᾶιε Ἱπαβις αἆλμο εαἰοί ὑπ]αεγεί, 

Φέι ρτίογί μαγεί ρεᾶϊς. 

ο -{.-.----νήβμ--. 



ΗΡΙ 4ΡΘΡ.ΟΝ ΤΡΠΟΠΜΝΗΜΑά Τ. 050 

Εά. Οἶατί, ΧΙ. [405. 420.] ν Εα. Βα[, Ῥ. (641) 
7ὸ ἐγχρίπτειν εἴωθε λέγειν ἐπὶ τῶν ἐρειδόντων ἄλληλα, 

καὶ τοῦτο γοῦν σημαινόμενον ὅτε συνεβούλευε διαπλάττειν 
τὰ κατάγματα διιστάντα πρότερον ἂἅπ ἀλλήλων τῇ τάσει τὰ 
κατέαγύτα, οὕτως ἔφη ῥᾷον γίγνεσθαι τὴν ἐπανόρθωσιν αὐ- 

τῶν ἢ εἴ τις ἐγχρίπτοντα πρὸς ἄλληλα συνάγοι τὰ ὀστέα. 
σαφώς οὖν καὶ κατὰ τὴν νῦν προκειµέγην ῥῆσιν ἐδήλωσεν 

ὃ μικρὸν ἔμπροσθεν εἶπεν, οὐδὲν γὰρ ἧσσον τῇ πτέρνη 

οὗτου [ 436] βαΐνουσιν ἢ τὸ ἔμπροσθεν. ὅτι σαφέστερον 
ἂν. εἴρητο καὶ κάλλιον, εἴ τις αὐτὸ κατὰ τήνδε τὴν λέξιν 

ἑρμήνευσεν' οὐδὲν γὼρ ἧσσον τῇ πτέρνη οὖτου βαΐνουσιν 
τὸ ἔμπροσῦεν, ἆλλ᾽ ἔτι μᾶλλον' οὐ μὴν ἐκεῖ γε προσέθηκε τὸ 
ἔτι καὶ μᾶλλον. 

, 

θιγ. 
πλ Δ ” -” Ν «/ 3 , ” ο ί 

Τὺ. γὰρ ἔμπροσῦθεν τοῦ ποδὸς ὅταν ἐκτεταμένον Σ το αλλο 

σκέλος, οὐχ ὁμοίως δύναται ἐς τὸ πρὐσω καμπυλέεσθαν, 
., ρ 3, 2, κ ” 

ὥσπερ ὅταν ξυγκεκαμμµένον ἔῃ τὸ σκέλος, οὔτ αὖ σιμοῦ- 
σθαι δύναται ὁ ποὺς ξυγκεκλιμένου τοῦ σκέλεοςι ὡς ὅταν 

Πα]αετετο ἀῑκ1ί ἐγχρίπτειν, ἀποὰ νοοαβια]απα πηπίπανὶ 

[ο]εί αἆ εα ΠσηϊιΠοαπάα, «αογαπα αἰιεν αἰίεταπι 1π]ασγοί, 

Ἰακία «ματι ΠρηϊβοαΙΙοπεπι οο είν, απππι 1π [χαςίαγ]θ 

εοιιροπεμά1ς ἱιπρεγαῖ εξ Γγαοία οἷἷα Ῥγίας Ἱπίεπ[α Ἱπίον [6 

ἀἰδιισαπίων: [ιο επῖπι αἲί [ποῖ]ιδ οοπηροπῖ, ᾳ παπι ΠΠ ἐγχρί- 

πτοντα, 1ὰ ε[ι απ μπι αλίεταη αἰίονὶ ἸηΠαετεί ρτορε]]αίαγ. 

Οποά ἰδίίας Ραι]]ο απίο Ρτορο[αοταί οἶαγο 1 Ίαο οτα[ῖοηΏς 

ἀειιοπβνανιί: παπι(αθ ΜΙ πΙμα]οπιίπας οαἱοο Ἱπστεδἰσηίμσ, 

ᾳααπι ρεϊογΙ ρατίε ροᾷ1ς. Ὁ Οιοὰ οἰατίαθ αά]ο οἱ πιε]ίιβ 

ἀῑκ][εί Ίου πιοἆο, ποὮ επῖπι πΙπας ἨΙ σα]οε ΙπσγεδΙαη ασ 

ᾳυᾱπι Ρρτ]οτί ρατίε ρεᾷῖ, [εά πιαρῖς αἰῖαπι, ΠΟΠ Τ8ΠΙΕΠ 

α.]εοιί Ία {πρεγίογὶ οταίίοπθ [εά πιασὶς εἰῖαπι, 

ΧΙΙ. 

Ρεᾶϊς επῖπι απεετίοΥ ματς φκµτη γεἰίφιμήη ογς εὔεπ{µτα ε[ἒ, 

ποπ. αεημε μοίε[ῖ ἵπ Ργίογεῃ ραγίεπι εμγυαγὶ, αἴφμε μδὶ 

ο εν μπι ει, πεφηε ΤίεΊι πιω μες γεαάἴειιγ πδι ετιις ἵπ- 

εκωπι ε[, [τει ιδί εωίεΓιπα ετµς, 1ΙδίεμΥ παξµγα Φέµπι 

τις 
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Εά. Οασίς ΧΗ. {490.] ο δαηξά: Βα[. Ύ. (640.) 

ἐκτεταμένον ἔη τὸ σκέλος. ὑγέαίνουσά τε οὖν ἡ φύσις 
οὕτω πέφυκεν, ὥσπερ εἴρηται. ὅταν δὲ ἐκπεσὸν μὴ ἐμ- 

πέσῃ τὸ ἄρθρον, οὕτως ὁδοιπορέουσιν, ὡς εἴρηται, διὰ 
τὰς προφάσιας ταύτας τὰς εἰρημένας, ἀσαρκότερον μέντοι 
τὸ σκέλος τοῦ ἑτέρου γίνεται, κατά τε τὸ πυγαῖον κατά 

τε τὴν γαστροκνημίην καὶ κατὰ τὴν ὄπισθεν ἴξιν. οἷσι 

ὃ᾽ ἂν νηπίθοισιν ἔιυ ἐοῦσι τὸ ἄρθρον οὕτως ὀλισθάνον μὴ 

ἐμπέση ἢ καὶ ἐκ γενεῆς οὕτω γένηται καὶ τούτοίσε τὸ 

(τοῦ μηροῦ ὁστέον μᾶλλόν τι μινύθει ἢ τὰ τῆς κνήµης 
καὶ τὰ τοῦ ποδός. 

Τὸ κατὰ τὸ πεδίον τὲ καὶ τοὺς δακτύλους µέρος τοῦ 

ποδὸς, ὅπερ ἔμπροσθεν εἶπον, αὐτὸ πρὸς τὴν γῆν ἐπινεύειν 
ἀδύνατόν ἐσιω τῆς ἰγνύας ἐκιεταμένηο. ὠνόμασε δὲ τὸ 
σχῆμα τοῦτο τοῦ ποδὺς βαμπύλεσθαι διὰ τὸ μήτ ἔκτασιν 
εἰθίσθαι λέγεσθαι μήτε κάμψιν ἐπὶ τοῦ κατ ἀστράγαλον 
ἄρθρου, καθάπερ ἐπὶ τῆς ἰγνύας τε καὶ τοῦ βουβῶνος. ὅταν 

-μὲν οὖν οἳ πρόσθιου μύες ἀνατείνωσι τὸν ταρσὸν εἰθισμένον 

δεπε να]εῖ [ο [ε Ίαῦεῖ, μὲ ἀἰπίπαιμς "Ὀδί νεγο ατγεῖοι- 

[ως ἴμααξιις γε[ειει ποπ ἠ[μεγῖεν οπιο οὐ ῥτορο[ίας 

οαµ[ας ἱπαπιδμίαξ, [ομε ο[δεΓ µη ες; ομς (αππεή αἰιεγο 

οταεἰ]ίμς γεάάϊἰεμγ εἰ α εἶωιε εἰ α ΟαΥπΟ[α ρατὶε φμαε 

ἵπ μο[βεγίογὶ οΥµγε ργοπιϊπει εἲ ε τεβίοπε γρο[εγίοτίς 

Ρατ. Οµαΐδμς Ἠαφμε ἴεπετα αεἰαῖε αγιϊομίις εἰαρ[ις 

πηϊηίππε τε[ἐεμῖεμγ υεί α ΡΥΙπΙΟ παϊα[ι ἄἱε τά πια[ὶ Ἰπεὶ- 

αίε, [επιοτῖς ος ππαβίο πηϊπμϊτιγ Ομ ατα εἰδίας αμὲ ρεᾶὶς. 

Ρατ ῬΡεᾷῖ 41αο αἆ Ρ]απίαπι εἰἴ ἀῑσιιον εϐ, παπι 

Ρεῖογεπι αρρε]]αμῖ, εχἰεμί[ο ΡορΗίε οοπηβεγε {εγγαπα ΏΟΠ 

Ροἱο[ῖ. ὙΨοοαν]ῖ ααίεπι η] αφαιοςί ρεᾷῖο Μαρίίαπα παμπύλον, 

14 ε[ι οπγν απ: ΠΠ οοιωπ ανα 4ααε αἆ ἰἴαίαπι εβ πεφαθ 

οκἰεη[α ἀῑοῖ Γ[οἱεί, πεφιο Πεχα, Ποπί ϱα Ύυαε αἆ ρορ]- 

ἴθι εἰ ος «πας αἆ πραεπ. ΕΓΥΡΟ΄ πρὶ ργ]ογῖ ππη[οα]ά εαΠη 

Ρανίεια ρεᾷῖ 4μας Ιπίεχ ἰαίο εἰ Ρ]απίαπι εβ αἰίο[]απί 



] 

ΠΕΡΙ 4ΡΘΡΩΙΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Τ: θ6 
Γὰά, Οἶατί, ΧΙ. [406.] ἷ Ε. Βαΐ, Υ. (640. 641.) 

’ 3 , ” ) » »ν 3 

πως «ἐστι λέγειν σιμοῦσθαι τον πὐδα. τῶν ὃ᾽ ὄπισθεν εἰς 

ἑαυτοὺς ἑλκόντων τὴν πτέρναν καὶ τὸν ταρσὸν, οὐδὲν ὄνομα 

σύνηθές ἐστι τῷ τοιούτῳ σχήµατι. διόπερ ὁ ᾿Γπποκράτης, 

ὡς ἔφην, αὐτὸ καμπύλεσθαι προσηγόρευσεν, οὐκείαν τῷ δή- 

λουμένῳ πράγματι φωνὴν ἐξδευρών. οὔτε γὰρ. σιμοῦσθαι 
δύναται ὁ ποὺς συγκεκαμµιένου τοῦ σχέλεος, ὣὥς ὅταν ἐκτε- 

{ Σ Δ μ - 3 ) Π Ν .” ” 
ταμένον ᾖ τὸ σκέλος, ανατείνεσθαί τὲ διὰ τῶν ἔμπροσῦεν 

μυών ὃὁ ποὺς οὐ δύναται. τοῦτο γάρ ἐστι τὸ σιμοῦσθαε 
’ ” [ ε. 3 ν 

κεκαμμέγου τοῦ σκέλους, ὥσπερ ἐκτεταμένου, καθάπερ οὐδὲ 
.ν -” .) .) 

καμπύλεσθαι χωρὶς τοῦ καμφθῆναι. ἐπὶ ὀλίγον μὲν γὰρ 
καὶ μειὰ βίας ἑκάτερον τῶν εἰρημένων πάσχη καὶ καθ 
ἑκάτερον τῶν σχημάτων, ἐπὶ πολὺ δὲ καὶ χωρὶς βίας οὐ 

Π » ς - 3” - , , 3 
δύνανται, ἔτι ὡς οἱδ᾽ ἔφην οἳ τῆς γαστροπνηµίας μύες ἕκ- 

’ 3 -” . ἵ] ’ 5 

πεφυκότες, οὖν ἐκ τῆς κνήµης, ὑφ ὧν ἡᾗ πτέρνα καὶ ὁ 

ποὺς ὕλος ἔλκεται πρὸς τὴν ὀπίσω χώραν, ὕπερ ἔνιοι μὲν 

ὀνομάζουσεο κπαμπὴν ποδὸς, ἔγιου ὃ᾽ ἕκτασιν. ὥσπὲρ γὲ καὶ 

τὴν ἀντικειμένην κίνησιν, ἣν διὰ τῶν προσθίων ἴσχει, ἔνιου 

μὲν ἔκτασιν, ἔνιοι (6441) δὲ καμπὴν ὀνομάξουσιν, αλλ ἐπὶ 

ἀῑοῖ [οἱεῖ αἰῖᾳπο πιοᾷο Ρεδ σιμοῦσθαε, Ἰὰά ε[ι Ππιις Πεν; 

πῬῖ γετο Ῥο[ιετίογεθ οα]οεπι αἆ [ο ἰταλμαπί ππα ου ες 

Ρατίο Ύµαθ 1πίετ ἰα]ος εἰ ἀῑσίίοχαπι γαφΐσεν ε[ὲ, πα]]απα ο[ί 

ΏΟΠΠεΠ π[ίαίπαι απο Ἰ[αδπιοςἱ Παρίίας ποππείατ. Όπατα 

Ηιρροοταίες αἱ ο[επάἴπηιι ειιπι αρρε]]αν]ί καμπύλον Υοσεπα 

ἱηνεπΙεης τεῖ 4151 εχρτίπηί αοοοπηπιοαίαπη. Άεφιιε ΕΠΙΙ 

Ροῖο[ϊ ϱες πια Πογὶ αἰἰο]]ῖαπε α ργιοτίβας πια[ει]ῇς, ᾳποά 

«Ποπ απά ε[ῖ «παπι Ππιαπα Ποτϊ, απ μπι οτας Ἱππεκιπι ε{Ι, 

Ποτί απαπἆο οταί εχ[εη[απ αιιεπιαάπιοά μπα πεο οπχγις ΠοΓῖ, 

ΠΙΠ οτι Πεοίαίατ. Ροίεβ απίεπι Πίτοφαθ πιοάο Πρατατί 

ο ζαρ πίχοφαπο οταχὶ Ῥτοροί[Ιο Παρτία, [εὰ ραα]]απι οἳ νῖο- 

Ἱεηίες, ππ]ίαπι οἱ πε νὶ Ποπ ΡοίεΏ, Επδο ᾳπππι πηιι- ; Ρ πας 
[ου], αἱ ἀἰκίπιας, οτἱ] α ρο[ετιογϊ ρατίε ογχῖ8 πας σαΓ- 

ποία ῬΡγοπαϊπεί πο αἲ Ππτεγ]ονϊ οαἱοεπι δἵ απ]νετ[απι ρεάεπη 

{ταμαηξ αἆ ρατίεπι Ῥο[ίεσίογεπα:, ε]ασπιοάί Παβίίαπι ρεᾷῖ 

Όταεοο Ποππα]] κομπὴν, Ποπ ἔκτασιν πιποαραπί μπην, ᾽ 
4“. . . . 

απεππαάπποάαι αρί ρες 1π οοπἰγατίαπα Ῥρατίεπι α ΡΓΙοΣΙΡ8 

πημ[οα]16 ππονείαν, αλ ἔκτασιν, αἲῆῖ κπαμπὴν ποπιπαυε, ἵπι 
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Ἐὰ, µας, ΧΙΙ. {49ος ἀὐπι]. Ἐά, Ρα, Ύ. (681:) 
μὲν Ίαυτης εἰδίσθαι τὸν πιύδα λέγειν. ἐπὶ δὲ τῆς ἐναντίας 

οὐδὲν ἐστιν ἁἅπᾶσι σύμφωνον ὄνομα. βλάπτεται ὃ οὐδὲν. 
1 -” ’ ” 3 ιά - .) 

1 τῶν πραγμάτων γνώσις ἔκ τῆς τῶν ὀνομάιων διαφωνίας. 
ος ες υ 4 , ε Φος ’ - ͵ 

έγω γαρ γοµίξω, σαφώς ἑκάτερον ἑδήλωσα διὰ τοῦ λόγου 

χωρὶς τῶν διαπεφωγηµένων ὀνομάτων. 

ϱιδ.. 

[107] "κισοια μὲν ἓν τούτῳ τῷ τρόπῳ τοῦ ὀλισθήματος 
ὁ μηρὸς μειοῦται. µμινύθουσι μέντοι αἱ σάρκες πάντῃ, 

µάλισια δὲ κατὰ τὴν ὄπισθεν ἴξιν, ὥσπερ ἤδη καὶ τιρό- 

οὔεν εἴρηται. ὅσοι μὲν οὖν ἂν τιθηνηθώσιν ὀρθῶς, οὗ- 

του μὲν δύνανται προσχρἐεσθαι τῷ σμέλε αὐξανόμενου 
βραχυτέρῳ μὲν τινι τοῦ ἑτέρου ἐώντι, ὅμως δὲ ἐρειδόμε- 
νου ξύλῳ ἐπὶ ταῦτα, ᾗ τὸ σιναρὸν σκέλος: οὐ γὰρ κάρτα 

δύνανται ἄνευ τῆς πτέρνης τῷ σιήθει τοῦ ποδὸς χρέεσύαυ 

ἐπικαθιέντες, ὥσπερ ἓν ἑτέροις χωλεύμασιν ἔνιοι δύναν- 

ται. αἴτιον δὲ τοῦ μὴ ὀύνασθαν τὸ ὀλίγῳ πρόσθεν εἰ- 

ᾳμο οαία εί τεῖα]Ι ἀῑοῖ [οἱεῖ ρε σιμοῦσδαι, 14 εβ [πια 
Πατ], Ἰπ οοπἱχατίο πα ἰ]απα ε[ῖ ποππεπ ἆθ φπο 1πίει οπές 

εοπγεπίαξ, Γεᾷ πῖμι]ο ἀείετίας ΠαὈεί, τεγαπα Ῥεχῖίϊα Ῥτο- 

Ρΐεχ νοσαρι]ογαπα ἀἰ[εμ[οπεπα, Ἐφαϊάεπη αΏδᾳιε γοσβριι- 
1 ἆε αιἱθιι Πο οοπνεπῖαῖ 1ΠίεΓ ΟΠΕ, οτα[ίοπο αἰταπι- 

46 ΠΙΗΙ οἰατὲ νίάεοι εκρἰαπα[ε, 

ΟΧΙΥ. 

ΠήΠπίπαιμηι αι ει Γεηπιτ ππϊπμίεμ Φμμπῃ ἵπ Παπο Ῥατίεια 

νΓοπιουειιγς πππιμιμΥ ἕαπιεπ «αΥΟ μδίφιε α ρο[εγίογὶ 

Ρατιε ρίαε[εγεῖπα, [ίεμε ἵπ [μρετίογίδις φμοφµε ἀἰοίμτα 

ε[. Έγρο φιζοµήφε Τεείε εἀιμοαιῖ Γμεγὺιε, ιῖ εγιγε 

Ῥο[[ιπεν ΦµΗΗ ἴπογε[ομπε, ϱμαππφμαπα αἰἰφμαμίο ὀγευίως 

αἰιεγο εἰ, ῥαοιίο εαππέπ [μἱεμπέω α γατίε εγμγῖς φἵ- 

εἰαεῖς πεφμµεμπὲ επἰπι αὔσφιε οαἰέε ἵπια ρίαπία εοπ[ί[έεγε, 

φιοᾶᾷ ομἰδιωάαπι αἰία ἆε εαι[α εἰακάίσαπείδως Είεει. 

ΦάΠιωθΥεΙΠ πεφιεωιὲν μαμίίο [ωρτα ἀειαγαυϊπιως, ἰὰ- 
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Ε. 0πανί, ΧΙ. [407.] Εὰ, Βα[, Υ. (601.) 
θημένον, διὰ οὖν τοῦτο προσδέονται Σήλον. ὅσοι ὃ 
ὦν παταμελ)θώσι μαὶ μηδὲν γρέονται ἐπὶ τὴν γῆν τῷ 
σκἑλεῖ, αλλὼ µιετέωρον ἔχηνσι, τούτοισι μιγύθονοι μὲν τὰ 

ὀστέα ἐς αἴξησιν μᾶλλον 3} τοῖσι γρεομένοισι, μιγύθουσο 

δὲ καὶ αἱ σάρκες πολὺ μάλλον Ἠ τοῖσι γρεοιιένοισι. πατα 

δὲ τὸ ἄρθρα ἐς τὸ εὐθὶ πηροῦται τούτοισε τὸ σκέλος, 
μάλλόν τι 2) οἷσιν ἄλλως ἐκπεπτώκη, 

» ” 3 ” ) 7 δ. -” κ 

Ἴνιου τῶν ἐξηγουμένων τας τοιαύτας λέξεις οὕτως ἐοί- 

κασιν ἐμπείρως ἔχειν αὐτῶν, ὥστε τὸ μὲν ἥκιστα σημαίνειν 
3 υ. {| / 3 

νοµίζουσιν οὐδ᾽ ὅλως, τὸ ὃ᾽ οὐχ ἥμιστα μάλιστα. οὗτοι ὃ 

ἂν γΝομίσαιεν ὑφ /πποκράτους εἰρῆσθαι, τοῖς οὕτω παθοῦσο 

μηδ᾽ ὅλως μειοῦσθαι τὸν μηρὀν' ἀλλὰ φαίνεταί γε μειού- 

µενος, οὐ μὴν ὥσπερ ἐπὶ ταῖς ἄλλαις ἐκπτωσεσιν, ὅτι μὲ- 
τριωτέρας ἐκείνων ἔχει τας μειούσας αἰτίας, ἐλέχθησαν δὲ 
” Π ’ - 3 ’ ἀπ ’ ” 3 

εἶναι ὃυο, διαστροφή τὸ τῶν Οργάνων καὶ βλαβη τῶν ἕνερ- 
” ς ” ” ” 3 2 ͵ ». 

γειῶν, δι ἣν ὀλίγα χρῶνται τῷ σκέλει" αλλ ἐν τούτῳ τῷ' πα- 

εἴγεο ἰβίειγ δαομίο εξεπῖ. ᾖΠἱ φεγο οφμἱ περ[ίρενπίεν Ἰα-- 

δι Γμεγίπε, πεφμε εΓµΥε ἴεΓΓαΤΑ οομίιθαπε, [εά ἰά 

Γμ[ρεη[μπα Μαδεαπε, ο[]α ππαβῖς παϊπΗΗΜΙΗΥ, Ομ απ. αἰῖῖς 

ομί ϱΥΗΥΕ μμ οἶγοα αγεοµίος αμίετῃ εγμς σμοά αἆ 

Γεοῖμτα Πιαθίιμταη ρεγιῖπει ππαβὶς ἄερταναιιμή, Φα φιῖ- 

δις αγεομίις αἷίο πποᾶο ἰμπαιμγ. 

Οι]άαπι εκ ας οαπί ᾖη]αςπιοάῖ ἀῑοίῖοπεν εκροπιι, 

ἰαμίαπι ν]άεωίας εαΓΙπΏ Ἠαδθετο ρετ]ἶαπης, ηἳ πΙΙΠΙΠΙυΠΙ αΓ-- 

Ῥητεηίας πηπ]]ο πιούο Πσπιῃπσατεθ, ΠΟΠ ΠΙΙΠΊΠΙΠΠΙ π]αχῖπια, 

Ἠι εχρο Ηϊρροογαίεπι ἀῑχι[ε εχιβΙπιατεηὶ 15 ϱυἵ Πο αΠθοίί 

Γαπἳ Γεπιυτ πη]]ο πιοάο πηπῇ. Αἱ πηπαϊ ἀρίαπι οοπβα! 

ΠΟἨ 3εΠΙΘ ἵΑΠΙΕΠ αἴπο πρὶ 1Π΄ αἰαδ ρατίε ρεο]αβοίατ, 

οαμίας επῖπι οὗ ᾳπαθ πηραν Ἰενῖουςς [Γιηῖ 1 Ἠσο οα[α, 

ᾳσθπι 1Π 1]. Όπας ααίεπι οαιίας γοςιά σα, ΙΠπβΥαπιθη - 

1ογπΏ ἀερταναίίοπεπα εἳ αοἰἴοπαπν ποχαπι, ΟΡ απᾶπι ρατ]- 

ἑωπη εταγε Ἠμπίαγ, θεά αππα 1 Ἠσπο ραγίθπη Γεπιογίς 
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Σά. ματι. ΧΙ. [127.] 3 Εὰ. Ραἴ, Υ. (611.) 

θήµατι πρὸς τῷ μὴ διεστράφθα». µεγάλως οιὸ᾽ ἡ τῆς 
ἐνεργείας βλάβη σφόδρα τὸ σκέλος γίγνεταυ, 

ϱιξ. 

Ὡς μὲν οὖν ἐν κεφαλαίῳ εἰρέεσθαι τὰ ἄρθρα τὰ ἐκπίπτοντα 
καὶ τὰ ὀλισθαίνοντα ἀνίσως αὐτὰ ἑωυτοῖσιν ἐκπίπτει καὶ 

ὀλισθαίνει, ἄλλοτε μὲν πολὺ πλείονα, ἄλλοτε δὲ πολὺ 
-. ) ᾿ σα 3 Ἂ Δ ” 3 υ Ά ἃ ’ 

ἑλασσονα. καὶ οἷσι μὲν ἄν πολὺ πλειον ολισθη ἢ ἐκπέση, 
[ή 3 / κ 3 ; ε Λ αι) Δ 3 : 

χαλεπώτερα ἐμβάλλειν το ἐπίπαν ἐστί" καὶ ἣν μὴ ἐμρι- 

βασθῇ, µείξους καὶ ἐπιδηλοτέρας τὰς πηρώσιας καὶ κα- 
3 ὁ ” Ε -Ἡ 

κώσιας ἴσχει τὰ τοιαῦτα τῶν ὀστέων καὶ σαρκών καὶ 
/ -” . ” 2 , 1. νά ς 

σχημάτων. ὅταν δὲ μεῖον ἐμπέση καὶ ὀλισθῇ, ῥπῖδιον 
4 3 ΄. Δ ” ” 3 ΄ Π - 

μὲν ἐμβαάλλειν τα τοιαυτα τῶν Οστέων Ἰένεται' ἢν δὲ 

καταπορηθη τ ἀμεληθῇ ἐμπεσεῖν, µείους καὶ ασινέστεραν 

αἱ πηρώωσιες γίνονταν τούτοισιν 2) οἷσιν ὀλίγῳ πρόσθεν 
” ᾿ μ α τ , 5, ν / οἈ. 

εἴρηταυ.. τα μὲν οὖν ἄλλα αρθρα καὶ παάνυ πυλὺ δια- 
’ 3 Δ -” ια) - - 4 . 3 3”. . 

φέρει ἐς τὸ, ὕτε μὲν µεῖον, ὅτε δὲ μεῖζον τὸ ὀλίσθημα 

ποιξεσθαι. μηροῦ δὲ καὶ βραχίονος κεφαλαὶ παρὰ πλη- 

οαρυῖ εταπηρῖί, Ρταείεγ(παπι απο Ἱπῇῃταπιεηία ποπ αἀππο- 

ἆμπι ἀερταναπίαχ αοἰῖο Τρία ετατῖς πππ]ίαπα Ἰαεστίας. 

ΟΧΥ. 

Όι [ωτπιαείπα {ρίεμγ ἀἴσαπιμς, αγεομἰὲ σμὶ επεϊἆμπε οἳ 
εἰαδιωιιμγ ποπ εοάεπι πιοᾶο [επιρετ επεϊἀιπε εἲ εἰαδι- 

ἔμγ; πιοἆο επἰπι τπμ]ιο Ῥίμς, πποᾶο ππµίτο ππίπμς. δὶ 
ομἰάεπι παμίιο γίως εἰ εἰαδιωιίμγ εἰ εποϊάμπε, ἵπ μπῖνετ-- 

{μπα πια]οτὶ πεβοείο τε[εµιωιίμγ5 αο πὶ τερεγίαπίμχ 

ο[α, οαγο αἴφμε Ἰιαδίεμς εἰ ππαρί εἰ αρετιῖις ἄερτα- 

ναπίμγ υϊαπίμχοµε. «ι μπι ππίπως επεἰάμπε εἰ εἶα- 

ὀωμμγ, ο[]α Ίαεο [αο]ίμς οοπάμπειγ; αἲ μδϊ νεὶ περ]ῖ- 

Φαπίμγ νεἰ γεροπὲ πεφµεαμε, ππίπµς ἀεδιίεαμειμγ εἰ οτι 

ἰευίογε ἀειγιπιεπίο ἵι Ἆοο εα[μ, Φµαπι ΤΠ εο Φµεπι ΡΤο- 

αἴππο ρο/μϊππμς. ᾖἶμ τεἰφμῖς ετβο αγεϊομἰίς ππμίέωτα ἵπ- 

ιεγε[ῖ, ππαρίσπε απ ππμμς [μα /εάς εκοεάαπι. δε 

μίγµπηφµε ἑαριέ ἔαπι [επιογίς φιαῖῃ Πιεηιεγὶ {εππηρεγ οΠΙπῖπιο 



ΠΕΡΙ 4ΡΘΡΩΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Τ. ρ65 
Εά. Ομλασέ, ΧΙ. [427. 499.] Εά. Ῥαῇ, γ. (64141) 

σιότητα ὀλισθαίνουσεν. ύτὴ ἑωυτῇ ἑκατέρη: ἅτε γὰρ 
στρο}γύλαι μὲν αἱ Φεφακοὰ ἐοῦσαι ἁπλὴν τὴν περοφρθλωζ, 

σιν καὶ φαλακρὴν ἔχουσι. «κυκλοτερέες δὲ αἱ κοιλίαι ἑοῦ- 
σαι ια δεχόµεναυ τὰς κεφαλὼς, ἁρμόζουσαι δὲ τῇσι κὲ- 

φαλῆσι. διὰ ποῦτο οὐκ ἔστιν αὐεῆσι τὸ ἦμισυ ἐκστῆναυ 
τοῦ ἄρθρου. ὀλισθαίνοι γὼρ ἂν διὼ τὴν περιφερίην ἢ 
ἐς τὸ ἔξω ἢ ἐς τὸ εἴσω. περὶ οὗ νῦν ὁ λόγος ἐστὶν, ἐκ- 

πείπτουσυ τὲλέως δη, ἐπεὶ ἄλλως γε οὐκ ἐκπίπιουσιν. 

ὕμως δὲ καὶ ταῦτα ὅτε μὲν πλείω αποπηδᾷ ἀπὸ τῆς ᾳύ-- 
σεως, ὅτε δὲ ἔλασσον, μᾶλλον δέ τι μηρὸς τοῦ βραχίονος 
πέπονθεν. 

[4286] Οὐ ταύτης µόνης τῆς ῥήσεωςι ἀλλὼ καὶ τῶν 

ἐφεξῆς ἁπασῶν ἕν ἐστι κεφάλαιον κοινὸν ἀλλήλων διαφέρειν 

τὰς ἐξαρθρήσεις, οὐ σμικρὼν διαφορὰν ἐν τῷ μᾶλλόν τὲ 
καὶ ἧττον. ἔνιαι μὲν γὰρ ἐπὶ πολὺ τοῦ κατὰ φύσιν, ἔνιαυ 

ὁ᾽ ἐπ᾽ ὀλίγον ἀφίστανταυ μᾶλλον καὶ ἧττον ἑκάτεραι τοῦτο 
πάσχουσαι, περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἄρθρων εὐδηλόν ἐστιν, 

οἷον τοῦ τὸ κατ ἀγκώνα καὶ καρπὸν καὶ κνήµμην καὶ πόδα 

αεηµε ρτοἰαδίμγ; οιοπίαπι αὄτφμε μ[ίο ενοε[]ιε [περ]ἰεῖ-- 

τε τοϊμπάιμπα ε[ εἰ «αγο τεερίιγ, οιοᾶ ἵι οἵδεπι ε[ῖ 

ει ορεῖπιε [ιδ αρίαιιγ: οιμοεῖγτεα ενεπῖγε ποπ ροιε[ῖ, µε 

ὑι μις ατγεομ[ὶ ἀἰπιίάίμπι μτοεϊἰάαε: παπα Φιµπι Γοιμᾶμς 

{με νεῖ εοίμς εγµπημαὲ υεἰ ΙΠίγο Ττεφεγέειμγ. Ιά εχβο φιο 

ἄε ασε επ 1οῖο [ια [εᾶε πιουεῖιγ, αἰοφιῖπ ο εκ-- 

οἰάεγεις; ἰπίεγάιπι ἑαπιεη ππαρὶίς, ἰπίεγάιπα παίπμς α πια- 

εωγαἰὶ [εὰε τεεεᾶῖε, «φμοᾷ πιαρὶς [επιοτὶ ευεπῖε φμαπι 

Πππιετο. 

ἣΝοπ πιοάο Ίπα]ας οταἰΙοπῖ5, [εά εἰ οπιπΊαπα α1ιαθ' [ε- 

«απὔάπίας οαριίέ ππμπι ϱ[Ι, Ἰαχαία πος πιεᾷιοογίίες Ιηίες [ε 

ἀϊΠεννε, αιαἰεηιθ πιασί αιαΐ πιῖπα5 α παϊαγα]ὶ [εάε τεςο- 

ἁμπί, Νοππα]]α επῖπι πιμ]ίατα, ποπριι]]α ραυ]απα αθ[απίς 

πίτωπιης απίεπι πωασίθ αιῖ πας Ρραυπίασ, {η ας φιιῖ- 

4οπι αγιΙοι]19 χε εἶατα ε[, τπἱ ἵπ ουΡΙίο, παπα, 6ΓΗΓΕ, 
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Ἐὰ, Οµατί, ΧΠ. [409.] Ρά. Ρα[. Ὑ. (031: 
καὶ δακτύλους. ἐπὶ δὲ τοῦ κατ ὦμον καὶ ἐσχίον ἐπιδεικνύει, 

μὴ δυνάµενον. γενέσθαι τὸ καλούμενὺν παράρθρηµα διὼ τὸ 
τὰς κεφαλὼς τών ἄρθρων σφαιροξιδεῖς οὔσας ἐμβαίνειν κοι- 

λότησιν οφρῦς ἐχούσας. κυκλοτερεῖς, ἐφ ὧν ἀδύνατύν ἐστι 
διαμένει» τὰς κἐφαλάς. ἐξ ἀνάγκης γὰρ εὐθέως» εἴ τισν 

τὰς κοιλότητας ἐμπίπτουσιν ἐκτὸς αὐτῶν ὀλισθαίνουσιν' ἀλλ 

ὕμως φησὶ κἀπὶ τούτων ἐνίοτὲ μὲν ἀξιόλογον, ἐνίοτε ὃ᾽ 

ὀλίγιστον ἀφίστασθαι τὰς κεφαλὼς τοῦ κατὰ φύὐσιν. εὔδη- 

λον ὃ᾽ ὅτι τοῦ τὲ βραχυτάτου καὶ τοῦ πλείστου τὸ μεταξὺ 
διαφορὰς ἔχει κατὼ τὸ μᾶλλόν τὸ καὶ ἧττον οὐκ ὀλίγας. 

Ρεζε, ἀῑσιι]; {[εὰ Ἰπιετὶ εἰ Γεπιοτῖ οαραῖ Ἰπά]σοαϊ ΠΟη 

Ροίζε ραυ]]απι {1ο Ἴοοο εχοεάετε, αποά γατα Οταεοῖ 

παράρθρηµα ἁῑουπί, «παπι τοϊππόαπι Πὶ εἰ ἵπ οανΏπι Ἱπ-- 

Γοναίατ, οαοᾷ οΓ86 ἵπ οτῬεπαι Ἰαρεῖ 1π φας εοπΠῇετε 

οαραί πεφπεα!: πεοε[[αγ]ο επῖπι νεὶ Ρτοίῖπας τεοοπἀετεῖαχ- 

νε] εκ Ιοίο ᾿εκοϊἀετει, ὉὈἴγαπιηιε ίαπ1εη οαριῖ αἲῖ 1Πέετ-- 

ὅ σπα Ίοπσε, ἀπίεγάππι ραπ παπα α παϊυτα]Ι [εάε γεοεάετε, 

ὈΡί νετο εί ΡΙάσίπιαπι εἲ πΙπΙπιαπα ἀαἴιπτ, Ποπ Ρραπςη8 

αιοά αἆ Ρ]α5 εἰ πῖπας αἰωπεί ἀῑΠετεπί]ας ἀπίετοεάετε 

πηαπΙ{εβαπα εἴί, 



ΙΠΠΟΙΚΡΑ4ΤΟΥΣ Το ΙΙΠΡΙ 4ΡΘΡΟΝ 

ΏΙΗΕ {ΙΟΝ ΚάΙ Τά ΛΙΙΠΝΟΥ ΕΙΣ 4Υ- 
«πο ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΕΤάΡΤΟΝ. 

Εά, Οµατι. ΧΗ. [459 450.] ' Γά. Βα[, Ύ. (649.) 
| α 

[45ο.] (610.) «Περὶ ἔνια καὶ τῶν ἐκ γενεῆς ινομένων 
. 6 ’ ευ ) ἀ 3 ” -/ 3 Δ ΄ 

ὀλιοΨημάτων, ην µικρον ολισθη, οἷα τὸ ἐς τὴν φνσιν͵ 

ἄγεσθαι καὶ μάλιστα παρα τα τοῦ ποδὺς ἄρθρα. 

” ” Ἰ απ 3 ” ” 

κ γενεῆς ἔνιοι μὲν οὖν ἐπὶ τῶν συγγενοµένων εἰρῆ- 

σθαί φασιν, ἔνιου ὃ᾽ ἐπὶ τῶν οὐ μετὰ πολὺν χρόνον τοῦ 
” / ) Στ -- Δ 3 

γεννηθῆναυ. «τοίτοις μὲν οὖν µαρτυ- [450] ϱεῖ τὰ εἰρη- 

ΗΙΡΡΟΟΠΑΊΤΤ5 ὉΕ ΑΠ ΤΙΟΌὉΤΙΣ Τ1- 

ΡΕ ΕΤ άΑΤΕΝΙ ΙΝ ΕΟΜ ΟΟΜ- 

ΜΕΝ ΑΠΟ» ο ΑΠ ΤΓὉ». 

1. 

Θ ωιάουμμίάσυα ποηπιµίία επ τὶς 4µαε α Ρτίπιο παἰα[ῖ αῑε 

Γμα [εὰε ππουεπεµγ, [εὰ ραμίίεπι εποε[]ετίπι, γεβίειε 

ρο[}ωπε ρηαε[ετιίπιφμε αἆ ρεᾶίς αγιοµίος, 

Οιοἆ αἲί Ρρνῖπιο παϊα]Ι ἀἱα, ποππα]]ο αἆ εο5 τοεγαη! 

αι 1 πίετο Γαπῖς αλ αἆ ϱο5δ αμϊ ΠΟΠ ΙΠΙΙΤΟ αΠίε Παῖι 

{απί. ἨΗοταπι [επιεπίίαπι οοπιρτοβαπἰ ᾳααθ Γεηπυπίαν, Γεὰ 

, 
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Εὰ. Οµατί, ΧΠ. [450.] Εὰ. Ῥα[, Υ. (645.) 
μένα ἐφεξῆς καὶ προφανώς ἁμαρτάνουσιν οἳ περὶ µόνων 
τῶν γεννηθένιων ἀκούοντες ἄμεινον γὰρ ἐπ ἀμφοτέρων 
ᾖ;γεῖσθαι λελέχθαι τὸν λόγον. ὅτι δὲ τοῖς ἑτέροις μαρτυρεῖ 

τὰ ἐφεξῆς εἰρημένα μικρὸν ὕἵστερον ἐπιδείξομεν, ὅταν ἐκεί- 
νην ἐξηγώμεθα τὴν ῥῆσιν. 

Ὅ ο αν µμ 

“Οκόσοι ἐκ γενεῆς κυλλοὶ γίνονται. 

. ' Ν ] ἃ . Τὴν ἐπὶ τὰ ἔξω διαστροφὴν τοῦ σκέλους αὐτὸς ἔμπρο- 
3 ΄ [ή | - ” η ] ” 

σθεν ωνζµασὲ κύυλλωσιν, ἐφ ἢς εφη συμβαίνειν ῥεπξειν εσω 

τὸν πύδα. ἄρθρα δὲ ποδὸς εἶπεν, ἐπειδὴ πλείω τὸν ἀριῦ- 
ιόν εἶσι γιγνόμενα μὲν ἅπαντα κατὰ τὰς κατὰ τὸν ἀστρα- 

Π 3 Δ ε 4 3 ” μ ; 
γαλον διαρθρωσεις, οὐ μὴν ἑνὸς ὁστοῦ τὴν διάρθρωσιν 
” /΄ ᾗ 

ἔσχετο πρὺς αὐτόν' ἡ μὲν γὰρ περόνη κατὰ τὸ ἔξω µέρος, 

ἡ δὲ κνήμη κατὼ τὸ ἔνδον ἑκατέρα μεγάλαις ἀποφύσὲσιν 

αὐτὸν περιλαμβάνει, τὸ δὲ πρύὐσω µέρος αὐτοῦ περιφερὲς 
΄ 3” ” . 2 ς 

ὂν, οἷον κεφαλήν τινα ἔχευ πεφυκυῖαν ἐπ αὐχένι πέριλαμβα- 

1] Ρτουυ] ἆπρίο εγταηΕ, απὶ αοο]ρ]ιπῖ 1π 11 απίαπι οῖ 

1Π υἱεγο [απὶ, ῥαας επῖπι εβ αἆ πίτοθηιε ογα[ἴοπεπι 

τε[εχτε. Βιαεϊετεα «11ο Γεηυπηίασς ουσ αἱ {αεετε ρα]]ο 

Ρο[ι ἀοπποπ[ταβίπιις, αΡί εππῃ Ίου αρεγῖεμιης. 

Π. 

Ομδμς α γρτῖπιο παϊα[ἰὶ ἄἷε εγµς υαγμπι ε[. 

Οτι ναταπι, 1 ε[ὶ ἵπ οπἰογίοσοπα Ραγί6πι ΟΟΗΝΕΥΓΙΙΗ : 

{αρτα εἰῖαπι παπομραν1ῖ κυλλὸν, αλὈὶ [ρεοίανε ΙΠίχο Ρεάεπι 

αἲἴ. Ὀιχὶὶϊ αιπίεπι ρεᾷῖς ατἰΙει]οδ. αποπίαπι Ῥ]άγες Ππιετο 

{ωπί, ΟΠΙΠες Ἰμχία ἰα]ῖ οοπιπι([ἤωταπα ΠΙΙ οΙΙΠΙ 410 ΠΟΠ 

ΠΠπΠΙ 05 ἰαπίαπι οοπιπαίατ,. Όπτα επΙπι αἩ εκἰεγιογῖ 

Ρατίε, αρ Ἱπίεγίοτί ΕΠδία, πίταηαθ πιαρπο Ῥτοοείία σοπι- 

ΡΙεοἰῖίαχ {αίαπα, ο]αθ ῬαΓ5 ῬΓΙΟΥ Ύπαε τοϊἰαπάα ε[ι εἰ 

απιαᾶ οαραί Ἰαδει τοϊππάιη οεγνῖοὶ Γαρετππροβίαπῃ α οανο 
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ΚΕά. Οµαν. ΧΠ. [420.] ΓΕ. Βα[, Υ. (49) 
νοµένην ὑπὸ κοιλύτητοφ ὁστοῦ τοῦ καλουµένου σκαφοειδοὺς 
καὶ κατὰ ταύτην γε μάλιστα τὴν διάρθρωσιν ἀνατείνεσθαί 
τε σιμουμένῳ τῷ ποδὶ καὶ πρὺς τὴν ὀπίσω χώβαν ἀπάγε- 
σθαι συμβαίνει". καὶ μὴν κἀκ τῶν κάτω μὲν ὁ ἀστράγαλος 
πρὺς τὴν πτέρναν διαρθροῦται, καθ ὃν εἴρηταν τρόπον: ἐν 

τῷ περὶ ὁὀσιῶν ὑπομνήματι καὶ γεγυμνάσθαι συνεβούλευσα 
τὸν μέλλοντα ταῖσδε ταῖς ἐξηγήσεσιν ὁμιλέειν. αλλ αἵ γε 
κυλλώσεις τοῦ ποδὺς μάλιστα γένονται πρὸς τὴν ἔξω χώραν 
ὀφικνουμένης τῆς κγήµης ὡς αἰωρεῖσθαί τὲ καὶ ἀστήρικτον 

κρέµασθαι τὴν κάτω τῆς περύνγης ἐπίφυσιν, ἢ περιλαμβάνει 
τὸν ἀστράγαλον ἔξωθεν. 

΄ 

γ. 
] - ’ ΄ ι . ΄ 4 ” - 

Τὰ πλεῖστα τούτων ἐήσιμά ἐστιν, ἢν μὴ πάνυ ᾖᾗ ἔκκλισις 
”, .. ΄ 3, - 2, 

εἴη ἡἢ καὶ προαυξέων γεγονότων δη παιδίων ξυμβῆ : ἄρι- 
5 επ. , 3 - “ , στον μὲν οὖν ὡς τάχιστα ἰητρεύειν τὰ τοιαῦτα πρὶν πάνυ 

, ’ - 3 - 
μεγάλην τὴν ἔγδειαν τῶν ὀστέων ἐν τῷ ποδὶ γενέσθαι, 
πρίν τε πάνυ μεγάλην τὴν ἔνδειαν τῶν σαρκῶν τῶν κατὰ 

ν ; - 
τὴν κνήµην εἶναι. 

εκοαῖρίίαν Πας ος αιιοᾷ [εαρ]ας ΠπιΠπάϊπεπα το[ετί, 

απα ρατίε οοπιπαγαε ρες Ρροϊϊ[Ππιαπι εἰ [αν[απι εχιεπζ-- 

{ασ αααππι Ππιῃς εΠιοϊίατ εἰ 1Π ΡοΠετίοτεπα ῥρατίεη; ἀπεῖ-- 

ἔασς [εὰ εἰ αἳ ἸπΓετ]οτϊ Ῥατίε ἰα]αδ ουπη οα]οε οοπιπαΠεἴτατ, 

αποπιοάο Ίπ Ἠῦχο ἆε ο[ῆδις εκρ]απανίπιας, 1π εκογοργῖ 

παπάς εαπι απ ἀερεαί ἵπ Πῖς εκροΠομίρας νεγ[ατῖ, 

Ὕεταπι ρες ἴαπο ρο(Ἡπιιπα νατας τεάίασ, απππι Ερία 
1η οχίετίογεπι Ῥατίεπι οτενῖῖ, Πο παἳ 1Π{εγίος [ωχαθ Ρτο- 

οε[ἴας, απο ἴαίαπι αὐ εκἰετίοτῖ Ρατίο οοπιρ]εοίας [πε 

Ό]]α Γαλατα Γαρεπάαίας, . 

11. 

Εἰετισμε /απιαδείος Γωπὲ, πα τα Ἱπασπις εποε[]ς [ὲ αιε 

Ῥιετὶς ]απι αἀμίείογίδις τες ἰπάίσαί.  (οπαπιοάί[[εππιιηα 

έαφμε Ιεῖς εβ οεἰεγγίππε [μδυεπῖτε, απίεφµαπι εἰ γεάϊς 

ο[τωπι εἰ εαγηὶς ἴπ ΕΥΜΥΕ ππαβπα αἀπιοάμπι ἀε[εεείο 

/. εφιιαξιωγ. 
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Εὰά. Οµασ. ΧΗΠ. [450. 431.] Ἐά. Ῥα[. Υ. (645.) 
Π]ροαυξέων λέγει τῶν ἐπὶ πλέον ἠυξημένων, ὧν οὐχ 

ὁμοίως ἐστὶν ἀνάπλαστος τῶν ὁστῶν οὐσία, καθάπερ τῶν 
βρεφών διὰ μµαλακύτητα" πρόδηλον ἐκ τοῦδε περὶ τῶν 

δη γεγονότων αὐτὸν διαλέγεσθαι. εἰ δὲ καὶ περὶ τῶν ἔτυ 
κυουµένων οὐχ ὁμοίως δῆλον, αλλὰ πολλάκις τὲ διὰ τῶν ἔμ- 
προσθεν ἐμνημόνευσε καὶ τοῖς κυουµένοις ἐξαρθρήματα γί- 

γνεσθαι. ͵ 

δ᾽. 

Τρύπος μὲν οὖν κυλλώσιος οὐχ εἷς, ἆλλὼ πλείονες, τὰ πλεῖ- 
στα μὲν οὐκ ἐξηρθρηκότα παντάπασιν, ἀλλὰ ὃν ἔθος 

σχήματος ἔν τινι ἀπολήψει τοῦ ποδὸς κεκυλλωμένα. 

[45ι1] ς τὸ πολὺ μὲν ἐπὶ τῶν καθ ἕκαστον διαφε- 

ρύνιων, ὑπὲρ οὗπερ ἂν ἑκάσιοτε τύχη διαλεγόµενος, εἴωθεν 

ἐπιφέρειν τρόπος ὄνομα. δύναταί γὲ μὴν νῦν καὶ περὶ τῆς 
γενέσεως τῶν κυλλωμάτων λέγειν, ὅτι κατα πολλοὺς γίνε- 
ται τρόπους" καὶ γὰρ τὸ ἐπιφερόμενον αμφοτέροι μαρευρεῖ 

Δάπ]ίογες γοσαΐ εσθ ααἴ ρ]αγ1π1Πα ἵπογενεταπΕ, ᾳπο- 

ΣΗΠΙ οἷἵα ἨΠΟΏ ἄθΙε {γαοίαχὶ εἰ οοπιροηῖ Ροίζαπῖ, αἴᾳιθ 

1η [απ ίαπα Ρτορίευ πιο]]1εῃ, ἨΗίπο ίαφια οοΗςιίαν Η]ρ- 

Ροεταίεπι ἆε 5 αΡεγο ϱπὶ πα απ [αμίς αἲ Ἰοᾳπαίαγηο 

4ε 115 ααϊ 1π παίεχο [απε, ποπ Παλίεγ πιαπ]Γεβαπα εἰ, 

[εά ἵπ [αρετῖοτίρις [αερῖας εἰ 1π Πίεγο πιαἰτῖ5 αγί]οιι- 

Ιο5 Ιαχατί. 

ΙΥ. 

Ποᾶις ενσο εἶις υἱῖἱ, [μὸ φιιο εξ υατις [ὲ ποπ [πρίευ 

εβ, [εά πιιερίεα. ΕῬἰεγμππφμε αμίεπα παγις τεάάϊεω, 

ποπ ομοά αγεοι[ις επ εοίο ἰμσαῖις Γμετίε, [εά φμοά 

ρε οι ευ εττε γε αἰίφμα επεερεις βωγατί. 

᾿"Μοάσπι τρόπον ἀῑκΙε, αισά νετραπα Ῥ]6γαπιατις Π-- 
(πα. Γοἷεί, απάπὰ ἆθ απποβιοφµε 6ογυπα Ἰοᾳα1ίασ απας Ἱπ-- 

(εν [6 ἀἰποταπί βησα]α: [{εά πμπο 4σεγε Ροίε[ ᾳπα ταιῖοπθ 

Ρος νατις βαξ, αιιοά πι] πηοᾶίς αοοϊώΙξ,. ἸἈΝαππφαε τά 

αιιοά [αρ]ίοῖτις μἰχαπιαθ [οπίεπιίαπα οοπιρτοραξ ο παπα αἲῑτ 



' 
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Εά. Οµατ:. ΧΗ. [451.] Εά. Βα[. Υ. (642) 
λεγόνεος αὐτοῦ, τὰ πλεῖστα μὲν οὖκ ἐξηρθρηκότα παντώπα- 

σιν, αλλὼ ὃν ἔθος σχήματος ἐν τινι ἀπολήψει τοῦ ποδὸς 

κεκυλλωµένα. ἐκ μὲν γὰρ τοῦ φάναι, μὴ ἐξηρθρηκότα τὲ- 
λέως ἕνα τινὼ τρόπον ἐδήλωσε τοῦ πάθουο. ἐκ δὲ τοῦ δε 

ἔθορ σχήματος ἁπαλά τε ὄντα καὶ οἷον κηροειδῇ τὰ τῶν 
βρεφῶν ὁστᾶ διαστρέφεσθαι μοχθηρώς ὑπὸ τῶν τροφῶν 

σγηματιζόµενα κατατιθεµένων ἐν τοῖς λίχνοις παρεστραμ- 

µένα πως ἢ καὶ περιηγµένα πλέοσιν ἐπιβλήμασιν ἢ θλώµενα 

πρόὀς τινων, ὧφ ὦν ἁπάντων αἳ διαστροφαὲ γίνονταν. 

Α 
]ροσέχειν δὲ τῇ ἐπερείῃ. τοῖσι δὲ χρὴ ἁπωθέειν μὲν καὶ 

καιορθοῦν τῆς κνήµης τὸ κατὰ τὸ σφυρὸν ὁστέον τὸ 

ἔξωθεν ἐς τὸ εἴσω µέρος, ἀντωθέειν δὲ ἐς πὸ ἔξω µέρος 

τὸ τῆς περόνης, τὸ κατ αὐτὴν τὴν ἔξιν, ὅπως αλλήλοις 

ἀπανιήση τὰ ὀστέα τὰ ἐξίσχοντα, Ἀαιὰ μέσον δὲ καὶ 

πλάγιον τὸν πόδα. «τοὺς ὃ᾽ αὖ δακτύλους ἀθρόους ξὺν 

ΡΙεγαπι(πε αμίεπα Ὑαγης εΠοῖασ, Ποπ αποά αγοι]αθ ες 

ἰοίο Ιαχαίαςφ {αεπς, {εἆ αιοά ρε οοπ{αενενῖέ το ια 

εχεερίως Βσανασῖ. ἃαπι (ααπη πο, ποῦ ααοά ἀτο]ά8 

εκ ἰοίο Ιακαίας {πατε παπα (υεπάαπι νι πιοάσπι εκ- 

ΡΣε[τε; «ιαπ νθχο ἀῑκίε, [εά ᾳαοᾶ ρες οομ[αενετίῖ το αἰῖ»- 
αιιᾶ εκεερίιφ Πρατατί, ππάθ ἵς βαί ο[επα. ΊΧεφιε αἶ]ε- 

παπα ε[ι ἀερτανατί ἵεπετα αἳ νε]α[ὶ «εχγεα Ἱπ[απίίσια ο[α 

Ρ:ᾶνε α πιιτίοίθις Πριταία, οπυπι ἵπ ουηῖς οοἱοσαπίας 

ααοΦαιιπιοάο οοπἰοχία νεἰ ρ]ατῖρας νε]αιηεπίῖς Ἰπνο]αία 

νε] Πο πα α αιπἱραςάαπι εἰῖαπι αχρεαπίας, α ουἶθας οπιῖ- 

δι5 ἀερταναί]οπεθ παπί, 

σ. 

Ἠαεο αμίεπα ἵπ οιιγαιίοπε απἰπιαάνεγιεπάα [ωμε. ΌΟ5 ογατῖς 

αμοᾷ αἆ ἰαίοο ετ/ίαι αὖ επιεγἰονὶ γατίε ἴπ ΜΣΕΓΙΟΥΕΠΙ 

ρτορεἰἰεπάμπι ἀἰγιςεπάμππφιε ε[ξ; οαἷα οοπίτα ε τεβίοπε 

εἶιις ἵπ επἰεγογέπα }ερεἰεπάμα, ιέ ο[]α φιαε εποέ[]εγιε 

ὑπεεγ [ε εοπεµγγαπὲ εἰ ἴπ ππεαιο εἲ α ἰαεγε ρεᾶίςν ἀἱδϊ- 
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τῷ µεγάλῳ: δακτύλῳ ἐς τὸ εἴσω µέρος ἐγκλίνειν καὶ πε- 

θιαναγκάδειν οὕτως. 

«4ὐτὰς ἐν τῷ. περὶ ἀγμῶν εἶπεν" ἡ δὲ κνήμη δύὀ ὀστέα 
ἐσεὶ, πῇ μὲν συχνιῷ λεπτύτερον τὸ ἕτέρον τοῦ ἑτέρου, πῇ 

δὲ οὐ πολλῷ λεπτύτερον, ἀλλὰ τοῖς τε μέτ αὐτὸν εἰθίσθη 
τὸ ἔξωθεν ὀνομάξειν περόνην. ταύτην οὖν ὠθεῖν ἔσω κε- 
λεύει καὶ τοῦτο πράττοντα τὴν πτέρναν αντωθεῖν ἐκτὸς καὶ 

μάλιστα αὐτῆς τὸ κατὼ τὴν ἴξιν, ὅπερ δηλοῖ τὴν εὐθυωρίαν, 

ὡς πρὸς τὴν κνήµην δηλονότε τὴν ἐν τῷ. κατὼ φύσιν ἐἔπι- 

κειμένην αὐτῃ. πολλάκις ὃ᾽ ἔμπροσθεν ἤδη περὶ τοιούτου 
τρόπου τῆς ἐμβολῆς εἶπεν ἁπάντων ὄνιων κοινοῦ. χρὴ γὰρ 

πὺ μὲν ἐξέχοντος τοῦ κατὰ φύσιν εἰς τὴν ἀρχαίαν χώραν 
ἐπαναγαγεῖν, ὅπως αλλήλοις ἀπανεήση τα ὁστᾶ. τὸ δ᾽ 

ἐφεξῆς . εἰρημένα. περὶ τῆς διαπλάσέως αὐτῶν ἱκανῶς ἐστυ 

σαφῆ τοῖς μµἐμνημένοις ὧν τ ἐμπροσῦεν εἰς τοῦτο τὸ βι- 
βλίον εἴπομεν ἐξηγούμενου καὶ ὧν ἔτι τούτου πρότερον εἰς 

εἴφμε ΟΠΊὲς ια οτι ρο[ίοε γεγεἰίεπίε ἵπ ἰπεεγίογεπ 

Ῥαγίεπι ἱπεὑιαάί αίφμε ια «οβειαὶ [μπέ 

Θοχ]δ]ξ Τρία ἵπ Ἰργο ἆς {παοιαγῖς: ογας Ῥ]ιπῖς ο[πρας 

οοππείας, «απογαπ αἰίεταπι αἰίετο ἴεπαῖως εἰ αἲ ππα 

Ρατίε πιπ]ίο, Ραι]]ο αἲ αἰίετα. Ῥο]επί απίεπι τεοεπ!ῖογες 

Ίιοο ο αποά αὖ εκἰεγῖοχῖ ρατίε Πίαπι εί «σαεος ποπήπαγθ 

περόνην. ὁαδεί Ισιίαν αἱ 1]αά ἴπ ΙΠίεγίογεπι Ρραγίεπι ϱ0- 

ραίας, {ππα]αααε οσα]ς τερε]]αίαν ἵπ εσἰεγίοτεπι Ἰάᾳπο ρταθ- 

Γογῖπι εκ οαἱσο, (ποά ϱ τερίῖοπε α[ι οτωτῖ νιάε]ῖοεί φιοά 

[προς {ρ[απι παἰαχαλίετ Είπα εΠ. ο Ἰαο απίεια τε[ῇ- 

ἴμειμάΙ γαϊῖοπε απίεα [αερῖμδ ΠΠΕΠΙΙΟΠΕΠΙ Γεοῖίι «πας ΟΠι- 

ηΙΠΠΙ οοπηπιηῖ5 εἰ: Παπίάεπι πεοείε ε[ι ααοά παϊατα[ἰ 

{εὰε αεχοε[Πί Ίπ ρτίβίπαπι ]οομπι ρτορε]]ετο εί αποά [α0- 

Ἰεοίππι ϱ[ι ἵπ οοπ[γατίαπι Ρατίεπι αἀάποετο αἱ οἶἷα Ππίες 

{ο σοποµτταηΏῖ. Όιαο [αρ]]οιί ἆε 1ρ[ς ἀῑτισεπαϊ ενιάει-- 

εβιπια [απῖ 15 απὶ 1π πιεπιοτί]α Ἰαμεαπί, πας [αρεγίαθ 

ἀἰκίπιας {π εκρο[ιίοπα Ίπ]αδ Ηρτί αἱ απίο εἶι απ ἆ4ε 
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τὸ περὶ ἁγμῶν. εἰ δέ το παρἐμπίπτου δοκοῦν ἀσαφέστερον 

εἐρῆσθαι, περὶ μόνου τούτου ποιήσοµαι τὸν λόγον. 

στ. 
” ” 3 ’ πο , ” 

᾿Επιδεῖν δὲ κηρωτῇ ἐθῥητινωμένη Σὐ καὶ σπλήνέεσι καὶ ὀθο-- 
νίοισι µαλθακοῖσε, μὴ ὀλίγοισι μηδὲ ἄγαν πιέδοντα. 

[4521 (6313) ἨΤοῖς διαπλασσοµένοις µέρεσιν ἐπιτι- 

δειός ἐστι τὴν ῥήιίνην ἔχουσα κηρωτὴ, διότι συνέχεταὀ 

μᾶλλον τῷ δέρµατυ καὶ τὰ ὀθόνια καὶ ξηραίνεται μᾶλλον 

τὰ σώματα. ἐκ μὲν οὖν τοῦ συνέχεσθαι τὸ φυλάτιεσθαν 

τὴν διάπλασιν ἀμετακίνητον ὑπάρξευ τοῖς Θεραπευομένοιφ 
µορίοις, ἐκ δὲ τοῦ ξηραίνεσθαι τὸ πήγνυσθαί τᾶ-καὶ κρα- 

τύνεσθαι. τοῦτο ὃ᾽ αὐτὸ µόνιμον αὐτοῖς φυλάξει τὴν δια- 
πλασιν. ὀδονίοις δὲ χρῆσθαι κελεύει μαλθακοῖς μὲν διὰ 
τὴν μαλθακότητα τῶν σωμάτων, ἣν ἐκ τῆς ἠλικίας ἔχει τὰ 

βρέφη. περιβεβλημένοις δὲ ἀτρέμα φυλαττόμενος τὴν ἐκ τῆς 

βιαίας περιβολῆς Όλίψιν αὐτῶν καὶ μαλισθ᾽ ὅταν ἐπὶ µα- 

{ασιατῖς ε{ι. ὶ αιϊά απίειι οσοιχγαϊ αιοά οΡ[Γουτίας γἱ- 

ἀεαίας, ἀ1]]αά ἀαπιίαχαϊί εποζαβΙπι5. . 

ΤΙ. 

Πεἰίσατε ἴεπι εοπυεπῖέ αἀμιδίιο οεγαἰο οιοά γε[ίπαπι εο- 

Ρίο[ε αεεερεγιὲ εἰ [Γα[ οἰῖς πποἰ[ίόιις ΠΟΥ ρηρίς πέφµε αᾱ- 

πιοᾶιιπι αγοίαίτς. ἃ 

ΡανΙρας οοπιρο[{ῖς αρίαίασ οογαίαπι αποά τεβπαπι 

αοοερεχῖῖ, αἀοπίαπι [α[οίας ου πιε]15 Ππ]αετεηὲ εἰ Ρρατίεδ 

οοτροχῖς πιαρῖς Ποσαπῖαν; εκ «ο αιοά {α[είαε αΠπ]αεγειί 

Γεηωίας πί ρατίε αααθ οπγαηίατ Πππποβῖ]ες αἱ εοππροβίας 

Γαπῖ [εγνεπίαγ» εκ εο ααοά ρατίες βεοαπίαν αἲ [ρΤεπίαν 

εἰ οοπβΓΠΙΕΠΙΗΣ, ϱµᾶε γε εἰῖαιπ οοπιροΠία Πάειτίος 11μ6- 

{ων, Ῥοττο αιίεπι {α[οῖαδ πιο]]ες αἀλμῖρεί οἨὗ οοιρογαπα 

απο] ί1εια ϱπαο ΠΠ[απΙαπα οοΤροχΊρας ῥρτορίες αεἰαίεπι 1π-- 

ε[ι, απαθ Ιεηῖίεν α[ιγ]ηρῖί οανεΠς πε νεµεπιεπίεν ατοίαίαθ 

οοπωρτίπιαηέ, Ριαεοῖριεθ (ΠΠ ΟΟΓΡΟΓΑ Πιο]]ία Επί. δεὰ 

6ΛΔΙΕΝῦ6 ΤΟΊΤ. ΧΤΙΙΙ. Ἡν 
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λακῶν γίνωνται σωμάτων. ὅτι δὲ ἧττον πιέξεσθαι κελεύευ, 

διὰ τοῦτο πλέοσι χρῆσθαι τοῖς ὀθονίοις ἀξιο" τὴν γὰρ 
ἀσφάλειαν τῆς ἐπιδέσεως ἔφασκεν ϱ) πίεσιν ἢ πλῆθος τῶν 

ὀθονίων γίγνεσθαι. 

δ΄ 

Οὕτω δὲ τὰς περιαγωγὰς ποιέεσθαι τῆς ἐπιδέσιος, ὥσπερ 
” { τ - «. . 

καὶ τῇσυ χερσὶν ἡ κατόρθωσις ἦν τοῦ ποδὸς, ὅκως ὁ ποὺς 

ὀλίγον μᾶλλον ἐς τὸ βλαισσὸν ῥέπων φαίνηταυ. 

Λα) τοῦτο κοινὸν ἁπάσης ἐπανορθώσεως ἄρθρων τε 

καὶ καταγμάτων ἐστὶ παράγγελμα πολλακις ὑπ αὐτοῦ παρ- 

ηνημένον. : οὐ βούλεται γὰρ ἐν ταῖς ἐπανορθώσεσι τὰ δια- 
πλαιτόμενα πρὸς τὸ κατὰ φύσιν ἀκριῤώς ἀχθέντα καταλι- 

πεῖν αὐτόθι. ἡγΛελεύει μὲν περιβάλλειν ὀλίγον ὅτι ὡς ἐκ 

τούτου τὴν πολυχρόνιον αὐτῶν ῥοπὴν ἐπὶ τὴν διβστροφὴν 

ἀντισπώντες ἐν τῷ µέσῳ καταστήσωµεν, ὕπερ ἡν τὸ «κατὰ 

φύσιν ἀκριβῶς. εὲ γὰρ ἐν τούτῳ διαπλάττοντες καταλεί- 

απῖα πΙππθ αα[ιπίησιί, Ιάείτοο Ἱπρεταί πί ρ]αχος {α[οῖαε 

Ἰη]]οιαπίασ: [οπιρΠί επῖπι, νιποι Πγπηίαίεπι γε] Ρρτεί[α 

οοπιραχασί νε] ΏμΠΙΕΥΟ {α[οἱατυπὴ. 

ΤΠ, 

Ίο [εεμς αμίεπι οἰγεμππαρεπάα ᾗ[α[οία εἰ, οµαπι [ ρε 

ππαπῖδμς ἀιγιρεπάις [τε μὲ ραμίίο πιαφὶς φαΐ αργατεαῖ. 

Ἠοο ἀΐεπι Ῥταεοερίαπι οοπιπιπη]ίος αἆ Ἰηκαία {ναοία- 

ᾳπθ οπηπῖα ρεγιϊπεϊ, οααοά [αερίις αὖ 1ρ[ο ΠΙΕΠΙΟΓΙάΕ ΡΤο- 

ἀῑίατ, Ἀοπ επῖπι γα]ί 1π ἀἰγιδεπάος ᾳπαθ οοπιροβία Γαπέ 

1π παίπτα]επι [εάεπι εχηι]Πίο τεβπία τα τε]πααῖ, Γεά 

Ραυ]]ο πἰίγα οοπιρε]11, αἱ αἆ οοπίγαγίαπα ε]ας ]οεῖ 1π απιεπ΄ 

ἀἷα ρεχνετία [ρεοίαγαηπί α ποδῖς Ἱπρα]ία οομ/Ηίαπί 1π πιθ- 

ἀϊῑο αιοά Ῥτογ[ας Γεοιππάσπι παίαταπα {α1ξ: παπα Π οο]]ο- 

οβία 1Π Ἠοο ἀεπιμετεπίας, αἆ ἀἁλπίαχπαπι ἀερταναιίοπεπι 
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Γὰ. οανε, ΧΗ. [435.] Εά. Ρα[,. . (6041.) : 
«πομεν, ἐπὶ τὴν πολυχρόνιον ἁαατροφήν ὑπορῤῥεῖ τὰ μόρια. . 
ὁῆλον ὃ᾽ ὅτι καὶ τοῦτο παράγγελµα ἐν τῷ Τενικωτάιῳ πάν- 

των ὑποπέπτωκε περ τς σκοπῷ, καθ᾽ ὃν ἔφασκε τὸ 

ἐναντία των ἑναντίων ἑήματα εἶναα, μήτε τα πατεψυγμένα 

Φερμαινόντων ἡμῶν τῇ µετρίᾳ Ώερμασίᾳ, μήτε τὸ Θέρμαι: 
νόμενα μετρίως Ψψυχόντων, αλλ εἰς τοσοῦτον ἐπέκεινα τῆς 
µεσότητος εἰς τάναντία προχωρούνεων, ὅσον ἀπεχώρησεν 
αὐτῆς τὸ πάθος ἐπὶ Θάτερον" καὶ νῦν οὖν ἐπεὶ μὲν πάθος 
ᾖ ἡ κύλλωσις ἐναντία βλαισοώσει διὰ πάνιων τῷ λόγῳ, τὸ 
κῶλον ὁ “/πποκράτης πρὸς τὸ βλαισσὸν αξιοῖ ῥέπειν ἐπεκεινα 
δηλονότο τῶν κατὰ φύσιν ἀκριῤὣς ὄντων. 

/ 

1). 

Ἴ/χνος δὲ τι ποιέεσθαι 3 δέρµατος μὴ ἄγαν σκληροῦ µο- 
λυῤδίνου. 

Λαὶ τοῦθ' ἕνεκα τοῦ (ιογίµου τῆς ἐπιδέσεως ἐπιτεχνᾶ- 
” ο} ιν 3 - ται. διὰ ποῦτο ὃ᾽ οὖν καὶ προσκαταδεῖν αὐτὸ κελεύει τῇ 

γεζιγεηπί, Οοπ[αϊ αιίθπι ΡΥαθοθρίπη Ἰοο αἆ 1 οοπ[]Ίανι 
Ρεγπεγε αιιοά 1π οηταπάο ΙΠαΧίΠιο ΟΟΠΊΠΙΜΠΟ ϱ[, 1η απο 
οοπίγαγ]α οοπΙγαγΙοτΏπη ε[ε ργαεβάϊῖα ἀἆοοιί. Όπιπι πος 
τε[Ἰρεγαία πποᾷεταία οα]ε[ασοἴαιηιι5 πεο οα]ο[ασία πηοεταίθ 
τείΙΡεΓεΙηας, [εᾷ εαίεηαδ 9 πηεζΙο 1Π οοπἰγατῖαπη ρατίθίη 
τοοεάαπηδ, οαιαϊεπαδ 1π αἱἴεταπα . ΠποτΡαΦ τεοε[ΠΕ, ΊΝαπα 

αὐ]α ρες ναγις εἰ, επ γΙἰῖο ϱοΠΙΓΑΥΙΗ 1 εΠ [αρ ᾳπο 
να]σας ε[Ποιίατ, Ἰάοῖνοο Πιρροοταίος Ἰμῇμοί πἱ ἀπ οοπη- 
Ροπῖίμς 1π Υα]σαπῃ οοηγνετἰαίαχ [εἰ]οεί πα]ίγα {εάσαι ΡΤΟΓ-- 
[19 πα ἰτιγα]θπι. 

ΥΠ. 

δοίεα τ{ετα εοπ]ιοίεπάα ε[ αι επ Ρεἰίε ποπ πέμπτη ἆμγα 
αμ εω ρίωηδο. 

Ποο εἰἴῑαπι αἆ ΠαΡβίεηᾶαπι ]αποίατααι πιο] ίαχ: «παπι 
οὔγοια ]αβοαί Ἱρ[απα Ρροβσεππυαι - οπηηῖαπη {Προς ]αΏοίμχαΗ 

απο 
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ΚΕ. ΟμΠατί. ΧΗ. [429. 455. ] ΓΕ. Βα[. Υ. (6μ”. ) 
ἐπιδέσευ πάντων κ. ὕπως ἐκείνην τε συνέχη πᾶσαν 

αὐτόν τὲ μὴ Ὀλίβη τὸν χρῶτα. τοῦτο δὲ ἐδήλωσε τῇ προ- 

κειμένή ῥήσει γράψας ἐφεξῆς τήνδε. 

θ’. 

[455] ἍΙΠροσεπιδεῖν δὲ μῆ πρὸς τὸν χρῶτα τιθέντα, αλλ’ 
ὅταν ἤδη τοῖσιν ὑστάτοισιν ὀθονίοισι μµέλλης ἐπιδέειν. 
Ὅταν δὲ ἤδη ἐπιδεδεμένος ἔη, ἑνός τινος τῶν ὀθονίων 

χρὴ, οἷσιν ἐπιδέεται, τὴν αρχὴν προσράψαι πρὺς τὰ κάτω 

τοῦ ποδὺς ἐπιδέσματα κατὰ τὴν ἴξιν τοῦ μικροῦ δακτύ- 

λου, ἔπειτα ἐς τὸ ἄνω τείνοντα, ὅκως ἢν δοκέῃ μετρίως 

ἔχειν, περιβάλλειν ἄνωθεν τῆς γαστροκνηµίης, ὡς µόνι- 
µον ᾖ κατατεταγμένον οὕτως. ἁπλῷ δὲ λόγῳ ὥσπερ κ- 
θοπλαστέοντα χρὴ ἐς τὴν φύσιν τὴν δικαίην ἄγειν καὶ 

τὰ ἐκκεκλιμένα καὶ τὰ συντεταμένα τὴν φύσιν καὶ τῇσυ 
χερσὶν οὕτω διορθοῦντα καὶ τῇ ἐπιδέσει ὡσαύτως. προσ- 
ἄγειν δὲ οὐ βιαίως, αλλὰ παρηγορικώς. 

5 ” Γ 9 Λ , ῃ ’ 

Ἐκ τοῦ κατὰ τον µικρον ὃαπτυλον χωρίου, τουτέστυ 

τῶν ἐκτὸς τοῦ ποδὺς τὴν ἄρτησιν ποιεῖταιυ πρὸς τὴν γα- 

ἀενιπεϊχϊ, αἱ εαπι ἰοΐίαπι οοπίΙπεαξ ϱἳ οΒΥΠΕΠΙ ἀρίαπα ΠΟΠ 

οοπιρείπιαξ, 1ᾷ αὐοᾶ [εααεπίίριαε εκρτε[Πί, ἀπαπξ εηῖπι. 

ΙΧ. 

“4ἰΠιραπάαφιμε ποπ μὲ ομεὶ Ἱπ[ιάαε, [εὰ φιπα ρο[ἔγεπια Πἰπ- 

εεα εἰγομππιάαπέμγ. Ὀδί Ίασι αἰἰιραφεγὶς εαριµὲ υπῖμς εν 

Γα[εεῖς φμίδις υἰπεῖειγ ε ΤεΦίοπε ππἰπϊππι ἀῑδιί αά[ιει-- 

ἆμπι ε[ είς [α[οίς φμαε [μῦ ρεᾶε μπες μὲ μπι Ἱποᾶε- 

γαϊε [ε Ἱαθεγε φἰάεαίμγ ]α[εῖα Γωγ[ωπ ἆμεια εἴγοα ρο- 

εγίογεπι ετμγὶς μαγίεπι Φα «αγο/α ε[ υοἰυαίμγ, αἴφιε 

ία [ιΥπΙΕΕΙ" Ἱπαπεαε. Φεᾷ μὲ Μο Ψεγὂο ἀἰσαπα φµα[ῖ 

οεταπι ᾖπραπιµς, ἄεδεπιις εξ ππαπῖθις ἴπι παιγαίετα [ε- 

ἀεπι εοπηρεἰίεγε εἰ υἱπομίο [ΙπαἱεεΥ ποπ Ἱπαβπα υἱ, [εὰ 

ἰεπῖιεγ αἀάιςετε. 

Ε, τεσίοης ΠΙΠΙΠΙ ΙρΙά, Ίοο εί αὐ εκιετιονί ρανία 

Ρεᾶῖς {α[οίαπι αρρειαῖξ, «παπι αἰἰταλΙ{ί αἆ ρο[ιεγίογειη ραι- 
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στροκνηµίανν ἐπειδὴ κεκυλλωμένον πὀδα θεραπεύει, ῥεβλαισ- 
σωμένον ὃ εἴπερ ἐθεράπευε, πάλιν ἂν ἐποίησε τὴν ἀναρ- 

τησιν. ἐπὶ τάναντία γὰρ χ0ὴ περιρῥέειν τὸν πόδα τῇ ὅδια- 

στροφῇ ὡς τὼ μὲν εἰς τὴν ἔζω χώραν διεσιραμμένα εἰς τὴν 
ἐντὸς . ἐπιστρέψαι, τὰ ὃ᾽ ἔσω τὴν µετάστασιν πεποιηµένα 

καὶ ταῦτα πρὸς τὸν ἐναντίον ἀπάγὲιν τόπον. 

ο. 
Π{ροσράπτειν δὲ τὰ ὀθύνια, ὅκως ἂν ξυμφέρη τὰς αἀναλή- 

ψιας ποιέεσθαιν. ἀλλὼ γὼρ ἄλλης τῶν χωλωμάτων δέεται 

αναλήψιος. 

"Όπερ ἁἀρτίως ἐγὼ προειρήκειν αὐτὸς ἓν τῷ λόγῳ διηλ- 
Φεν, ἄλλα ἄλλης τῶν χωλωμάτων ὁεῖσθαι λέγων αἀναλήψεως, 

τὰ μὲν κεκυλλωµένα ὃηλον ὅτι τῆς ἔσω μὲν προσαγούσης 

τὸ τῆς κπνήµης πέρας, ἔξω δὲ τὸν πόδαν' τὰ δὲ βεβλαισσω- 

μένα τῆς ἔξω μὲν τὴν ανήμην, ἔσω δὲ τὸν πόδα, καὶ τὰ μὲν 

ἐπ ὀλίγον ἑκάτερον πεπογθότα μετρίως ἄνιισπᾶν ἐπὶ τὴν 

ἔεπι οτι δε οατηοία Ρτοπϊπεί, «ιπαπάοφιϊάεπι Ῥεάϊ 

ΝΤΟ πεάείατ; αποά {Π να]σαπι ουὐτατεί, αἳ αἰιετα Ρρατῖε 

{α[εῖαε οαρηί α[αετεί, αποηίαπι Ἱπε]ίπατε Ῥεζεπι οροτεῖ 

1 6ΟΠΙΤΑΥΊΕΤΗ Ραγίοιη αἴηιο οοηνετἠίατ, Πο αἱ 4πάε εχ- 

Ίτα [ρεείαπί οοπιρε]]απίατ ΙΠπίτο, φπαθ Ιπίτο Παίες 1π 

οοΠΙγαγ]απη τοβίοπεπα συσαπίμτ, 

Χ. . 

ᾱ[Γιεπάαε αμίεπα [α[είαε [μπε πξ φμοπποᾶο ορως ε[ [ω- 

/ρειάαπίμη: αἰα επίπι ἄεργαυατίο αἰίατα [[ρεπιάειιάι 

υἶατπ Ρο/[ἑμίαε. 

0αοά εὔσο πἨλἼρεχ Ρο[αϊ, 1ρ[ε πηπο ἀεο]αταί α]ΙῖΦ ἆε- 

Ρταναἰιοπίρας αἶῖας [μ[ρεπάεμάϊ ναϊϊοπες αοοοπιπποᾶασῖ. 

Οοπβίαί απίεπι αβὶ ρε 1 ΙΠΙΕΓΙΟΤΕΙΑ ραγίεπα [ρεοίεῖ, 18 

Γα[ρεμάεινάαπι ε[ε αἱ εκίγεπιαπι οχι ἵπ ΙΠΙΕΓΙΟΓΕΠΙ ῬαΓ- 

επι οοπιρε]ἱαίατ, Ῥες 1 εχἰετίογεπι; ΠΡΙ ρε 1π εχἰετῖο- 

τει Ἱπο]παίασ, Πα αἱ οταδ 1 εκίεγίοχεπι, Ῥες ἵπ 1πίθ- 

ποχεπι Ἠχρεαίμν αδί 1 ἰταπιν]ς ρατίεσι ρασ]]άΠ1 εχοε[ῖο- 
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ἐναντίαν χώραν ποιούµενον τὴν ἀναληψιν, τὰ δὲ ἐπὶ πλέον 
ἀποκεχωρηκότα σφοδρότερον ἀντιτείνονταὶ διὰ τοῦτο καὶ 

κοινὸν ἐπὶ πασών τῶν διαστροφῶν ὄνομα νῦν εἶπε τὸ χώ- 

λωμα. 

ια. 

"Ὑποδημάτιον δὲ ποιέεσθαι µολύβδινον ἔξωθεν τῆς ἐπιδέσιος 
ἐπιδεδεμένον, οἷον αἱ «Χϊαι κρηπῖδες ῥυθμὸν εἶχον, ἀλλ 

"οὐδὲν αὐτοῦ δεῖ, ἦν τις ὀρθῶς μὲν τῇσι χερσὶ διορθώση, 
ὀρθῶς δὲ τοῖσιν ὀθονίοισιν ἐπιδέῃ, ὀρθῶς δὲ καὶ τὰς 

ἄναλήψιας ποιοῖτο. ἢᾗ μὲν οὖν ἴησις αὕτη, καὶ οὔτε το- 

μῆς οὔτε καύσιος οὐδὲν δεῖ οὐδ᾽ ἄλλης ποικιλίης. 9Θᾷσ- 

σον γὰρ" ἐνακούει τὰ τοιαῦτα τῆς ἐητραίης ο ὡς ἄν τις 

οἴοιτο. προσνικᾷν μέντοι χρὴ τῷ χρόνῳ, ἕως ἂν αὐξηθῇ 
τὸ σώμα ἐν τοῖσι δικαίοισι σχήµασιν. 

[494] Οποῖον μὲν ῥυθμὸν εἶχον αἱ «Ἠϊαυ κρηπῖδες 
οὐχ οἷόν τὲ 7νὠώναυ σαφές ουδὲ γὰρ κατ αὐτὸν ἔτι τὸν 

η, αρρευ[α Γα[οία πιοᾶεταίε ἴπ οοπίτατίαι Ῥατίεπι οοσὶ 

ἀερεῖ; αιαῖ Ίοπσο α παϊιγα]ὶ Πα τεοε[αί γαάϊιις τερε]]ειι-- 

49 ε{Ι, Ίάεο ἀεργανα[ΙοΠεια 4 παπι χώλωμα ἀῑκΙι εοππάµε 

ΏΟΠΙΕΠ ΟΠΙΠΙΗΠΑ ρταν{ἰθίααι ἁοοῖρΊίο, 

, ΧΙ. 

«ζαἰοεί υεγο ε Ῥίμπιδο ὑιέγιαπεμή, ομίὶ [μμετ Που Γατα 

οὐἡςεπέμγ αἆ ειπα [οήπιαπι οµιαπι Οίωε εγερίάαε Ιαῦε- 

δαπες φμῖδως οριι πο ε[ [ φμῖς πιαπίθμς γεοῖε «Οπι- 

Ῥοπαξ, Τεοῖε επι [α]οῖς: αἰ[ίσεε, γεειε [μ[νειᾶαι. ΌΟμ- 

γατῖο 1δίεμί Ίχπες πεφιε [εοιίοιεπ, Ἰιεφιιε ι[ίοπεπι, πέφιε 

αἰίαπα ναγίείατετα γεφιϊγίες εεἰεγίμς ἐπῖπι ορίηῖοπε Πμ]ιες-- 

ποᾶῖ υἶτια επκα[οπὶ οεζιωιὲν ἴΕπΙΡΟΥε {αππειι Γμρεγωιάα 

[με ἅμαπ εθγριις ]μ[ίο Παὐίεω ἵπεγε]σαι. 

Οπεσαι Γιου Οἶῖαε οτερῖζαε {οχπια Που [ας ρα- 

ιεί, αποπῖαπι πεημε Ηἱρρουτα!ί5 {αεει]ο 1π αβα εταί; αἴηιπε 



ΗΕΡΙ μΡθΡΩῖν ΤΠΟΜΝΗΠΜΑ «1. 679 

Εά. Οµατῖι, ΧΗΠ. [421.Ί Εὰ. Βα[. Ύ. (643. 644.) 
“/πποκράτην ἐσώδετο. διὼ τοῦτο γοῦν εἶπεν, οἷς αἳ Χιαι 

κρηπῖδες ῥυθμὸν εἴχον, δυνάµενος εἰπεῖν ἔχουσιν. εὔδηλον 
ὁ᾽ ὅτι τὸ συνέχον μὲν ἀκριῤώς τὸν πόδα, μὴ Όλίβον δὲ 
τὸν χρώτα τοῖς διαπλασσομένοις παιδίοις ἐπιτηδειότατόν 

ἐστιν ὑπόδημα, ὥστε πρὸς τούτους ἀποβλέποντο τοὺς σκο- 

ποὺς καὶ νῦν ἂν δύναιντο ποιεῖν ὑπόδημα χρήσιμον ἄνευ 

τοῦ ζητεῖν (644) ὁποῖαί τινες ἦσαν αἳ Χἴαι κρηπῖδες. 

| ιβ. 

"Ὅταν δὲ ἐς ὑποδήματος λόγον εἴη, ἀρβύλαι ἐπιτηδειόταταυ 
αἳ πηλοπατίδες καλεύμεναυ. 

Εὶς ὑποδήματος ἤξει λόγον τὸ θΘεραπευύμενον παιδίον, 
ὕταν τὲ τὸ κατορθούμενον µόριον ὑγιὲς ἡᾖ καὶ τηλικοῦτον 

“ὅταν ἐν τῷ τέως αὐξηθὲν γένηται καὶ μηκέευ µαλακὴν αὐ- 

τῶν τῶν ὁὀστῶν τὴν οὐσίαν εἶναι. οὐδὲ γὰρ οὐδ ἐπιτρέψαυ 

χρὴ πρότερον αὐτὸ βαδίδειν, ἵνα μὴ πάλιν ἐπὶ τὴν ἔμπρο- 

σθεν διαστροφἠν ἐπανέλθη τὸ µὐριον. ὅταν ὃ᾽ αβλαβώς 

Ιάείγεο Ιπαπῖῖ, αἆ εαπι {ΟΓΠΙΔΠΙ παπι Ομῖαε οτερ]άαο Ἠα- 

Ῥεβαπίς ϱππα ροΜιΤεί ἀσοετε Ἰαδεπί, (Οοπβαί απίεπι Ἱπ- 

{απί]ραδ Ύπαπι ἀἰτίσαπίας 1ά οαἱοεαπιεπίί ϱεπας ππαΣίηΊε 

Ιάοπειιπα ε[ε, αποὰ αἆ πήσπεη Ῥεάεπι εκοῖρΙῖ εἴ ΟΆΓΠΕΠΙ 

ποὮ οοπιρτϊαΠί. ΑΔά ᾳααπι τοπι [ρεοίαπίε Ῥρατεγε ἨΠΠΠΟ 

1άοπειιπῃ οα]οἰαπιεπίαπα ροίετίπια5, αααπιν18 ου] ιδπιοςἳ Οµίαε 

ετερ]άαε {μετμηῖ ΠΟΠ ΤεΠΙΓαπΙΠΘ. 3 

ΧΗΠ. 

Ὅδί αµίεπα αἆ εαἶεεος υεπίαιμγ, αρεί[εππι [μπε φαΐ ρε 

ἰοεα ἰμίο ρίεια βε[ατὶ [οἰεμε πηλοπατίδες πιωιοµραπεµγ. 

γεπίαπί αἆ΄ οαἶοεο Ῥπεντί αιϊ ϱΠΤΑΠΕΗΣ, ααὔπι Ρ815 

ᾳὖαε ἀλγῖρίίαν οοηβγπιαία Πεν εἰ αἰιηα]ά ἀποτεγεγῖί αἶφιο 

οἷἵα αρία ποπ απιρ]ίας πιο]]ία [τί απ πεο Ρρενπιίει-- 

ἁνα ος ηἳ ργῖαδ Ἱπαωρα]εηπί, ηθ ρα αἆ ῥείοτεπι ἀερτα- 

γαβοπθπα Ἱεταπι τεγετιαίαχ; αἲ αδί ἴπίο Ἱωρτες] Ρο[απ!, 



680 ᾽ ΓΑ4ΙΝΟΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ 
Εά, Οµατι, ΧΠ. [451. 1 Ἐά. Ῥα[, Υ. (644.) 
δύναται βαδίζειν, ἀρῥύλας ὑποδεῖν αὐτῷ προσήκει.  κοῖλον 

δ᾽ ἐστιν ὑπόδημα τοῦτο καὶ περιεσφιγµένον ἀκριβώς τῷ 

: ὅλῳ ποδὶ µέχρι τῶν σφυρῶν. εὔδηλον ὃ᾽ ὅτι τοιοῦτόν ἐἔστό 

μάξ ὧν ἐπήνέγκεν αὐτὸς ὁ Γπποκράτης εἰπῶν, αὐταὰς πηλο- 

βατἰδας ὀνομάξεσθαι. τοῦτο γὰρ }έγονε τὸ ὄνομα, εἰ μὲν 

διὼ τοῦ π γράφοιτο πηλοπατίδας διὰ τὸ πατεῖσθαι τὸν πη- 

λὸν ὑπ αὐτῶν, εἰ δὲ διὼ τοῦ β πηλοβατίδας, ἐπειδὰν βαί- 

φειν ἀσφαλώς ἐν πηλῷ δυγαιόν ἐστι τοῖς ὑποδεδεμένοις 

τοιοῦτον ὑπόδημα. 

Τοῦτο γὰρ ὑποδημάτων ἥκιστα κρατέεταε ὑπὸ τοῦ ποδὸς, 

ἀλλὰ κρατέει μᾶλλον. 

άλλως ἄλλος ἄνθρωπος εἴθεσταί τε καὶ πέφυκε βαδί- 

δειν, ὁ μὲν τις ὀρθῶς ἀκριβώς ἔχων, ὃ ὃ᾽ εἴσω μᾶλλον 
ἔξω ῥέποντα τὸν πύόδα, καὶ τινὲς μὲν αὐτῷ τῷ στήθει, τι- 

οα]σεῖς πἰαπίασς ]σοί απο ἨἩϊρροοταίες ἀρβύλας αρβρε]]αῖ, 

ΕΠ απἴεπι οα]οεαπιεπίῖ 6εηπιδ οαναπι θποά ατοῖε Ρρεάεπι 

υπίγαγ[απι εχηι]Πία παίααε αἆ ἴα]ο οοπιρ]εοίίατ. ἹΜαπ]- 

ΓεΠιπι εβι απίεπι ε]ισπιοάί ε[[α, εκ «ο φιοά ΗἱρροεταίεΒ 

ΓαῬᾖοιί απππι Ιποπῖί, πηλοπατίδες παπευραπίασ, Ίου επ πα 

ΠΟΠΙΟΠ Ἰπνεπίαπι ο[: αιιοάΠ ρετ π [οηραίαν πηλοπατίδες, 

ἀποίππι ετῖί α ]μίο ᾳαοά πηλὸς Όταεσοε ἀῑοίίας, απππι αἲ 

Ἴρῃς Ἱαίωπα οα]οοίαγ. (α]οατὶ οπῖπ πατεῖσθαι ἀϊομπί, 

Ρετ β πηλοβατίδες α Ἰαίο Ππϊ]ίει ϱἳ α νετῦο απιρα]ατε, 

ᾳποά βαΐένειν ἀῑοιηπί, «απ αιῖ 15 πἰαπίωχ ἰπίο 1π Ἰαΐο 

απηρα]εΠῖ. ν 

ΧΙΙ. 

ἹΝαππφμέ ου εαἰοεαππεηὶ 6επµς α μεᾶε ππίπιε «ΟΕΤΕΕΙΗΣ, 

/εᾶ πιαρὶς 1ρ[μπα εοετςεῖ. 

Εἰί παίιτα εἰ π[α ας Ἡοπιο β]ῖο πιοᾷο Ἱπαππρα]αίς 

α]ίαο οπίπι Ρροᾷθ ΡΓογ/α5 εγοοίο, αλα {π Ππίεγίοτεπι Ρ8Υ- 

ἴσπι Ἱπο]ηαίο, αἶῑας ἵπ εκἰοίογοπΙ; Δἰᾳμο {π[αρες αἰ[α5 



ΗΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΠΟΜΔΝΗΜά «4. οί 

Ρ4. μασ, ΧΠ. [454. 495. ] 4. Ῥαβ. Ῥ. (644.) 

νὲς δὲ τῇ πτέρν)] ββήνοφοε ιᾶλλον, τινὲς δὲ ὁμαλώς ὅλον 

ἀπημιόδαρν. καὶ τοίνυν καὶ φαίνονται ὀυνεξομοιοῦνσες αεὶ 

τῷ τρόπῳ τῆς βαδίσεως οἱ ἄν ὄρωπου τὰ τοιαῖτα τῶν ὑπο- 

δημάτων, ὅσα μήτε βαθέα μητ ἀκριβῶρ ἐσει περιεσφιγµένα 

τῷ ποδὶ, καὶ σοι Θεασαμένῳ τε τῶν τοιούτων ὑποδημάτων 

ἕνεστιν ἐξ αὐτῶν λογίσασθαυ, πῶς γθώμενος αὐτοῖς βαδίζεο. 

τὸ μὲν γὰρ ὀρθὸν καὶ μηδαμόσε ῥέπον, αλλ οἷον ὁ σκυτο- 

τόμος ἐποίησε αὐτὸ, τοιοῦτον διαµένον, ὀρ0 ὃν σημαίνει τί- 

Θεσθαι τὸν πόδα τοῦ [435] χρωµένου. τὸ ὃ᾽ ἔσω γένευ- 

κὸς ἢ ἔξωθεν τὸν χρώμενον ἐνταῦθα ῥέπειν τὸν πόδα κατὼ 

τὴν ὁδοιπορίαν ἐνδείκνυται, καθάπερ γε καὶ τὸ πρόσω μᾶλ- 

λον ἡἢὴ ὀπίσω νενευκὸς ἢ κατὰ τὴν πιέρναν ἢ τὸ τοῦ ποδὸς 

στῆθος ἐκτετραμμένους ἔχοντος ἥλους 1 ἐκ τῶν ἔξω μερῶν 

ἢ ἐκ τῶν ἐνδων ἐπὶ καινὰ δηλοῖ ῥέπειν ἐν τῇ βαδίσει τὸν 

πύδα. τὸ τοίνυν τοιοῦτον ὑπύδημα κρατεῖσθαί φησιν ὑπὸ 

τοῦ ποδὸς ὁ Ιπποκράτης, ὕπερ ἐστὶ γικᾶσθαι, τὸ δ᾽ 

ἐναντίον αὐτοῦ τὸ διαμένον ἀθῥεπὲς ἔμπαλιν τούτῳ κρατεῖν 

αὐτὸ τὸν πόδα ἀναγκάξζον ὀρθόν τὲ καὶ ἀῤῥεπη τἰθεσθαυ 

Ρ]απία Ίαπι αῑας οα]οο πηαρῖς Ἱπσγεσιίασ 45 αθτθ {ο[ᾷ 

Ροά{ {πάς αῖη εἰ οαἱοεῖ νἰιάεπίαχ [επιρεχ 1π απρι]απ 1 

πιοὰο [πιῖ]ες τεζί, ταὈῖ πεφαε αἰτὶ {ωἱ. ποφιιε εχηι]βία 

Ρεάσπι οοπιργε]επάαπί,  ΘΟογΙΠι ο... { 4απεαι 1Π-- 

ἱμοατῖ, οοπ]ίοετε ]ἱοεί φαποπιοάο ἀπρτεδϊαίατ αι 1]1ς αἰ]- 

ἐμν:  οα]οειςδ οπίπι τοοῖας εἰ 11 ποιίγαῦι ρατίεπα 1Πο]ίπαῃς, 

[εά ἰα]] ΡοΓπιαπεης αμα Παποίας ε[ί α Γαἱογς Ιοβιίπθµα 

γεοίο ροᾷᾳ 1μρτεδῖ ἀεποῖαί; Γεά [ΠΠ νε Ιπίγο νεἰ εχίτα 

[ρεοἰεῖ, Ἱπαπιρια]απὴ5δ ρεάεπι οοηνογ!ῖ Ἱη 64ΠΙ ΡαΤίεΠΙ ἆᾖ6- 

πιοπ/ίγαϊ,  Ἰάεπι ανεηἰέ ιὈὶ οαίοειι γεὶ ἵπ ροβετίογεπι 

νε] ἵπ ΡΥΙΟΓΕΙ2 ραγίοπι νεγαῖῖ,. Ἀοη [εοιθ εἰῖαπα οἶανῖ αδὶ 

αγ] ππαρῖς ϱηῖ νε] οὐ οβ]οθΠῃ νε] οἆ Ρ]απίαπι νεἰ αἆ 

αχίεγίοσθΙη ρασίεπι τεὶ αἆ Ιπίθγίοσεπα ἸΠπάϊοῖιο Γαπί απιρι-- 

Ἰαπ115 ρεᾷεθ 1π ε85 Ρραγίε5 εοπνοαχ!ίῖ. ἩἨππο Ισίασ οαἱοθαπι 

Ἡἱρροεναίες οοδτοετί αἲῖ α Ρεάε, Ίοο ε[ι Γαρετατῖ; Ποιί 

α οοπίχασ]ο αἱ γεοίας [ογγαίιχ εί ἵπ πειίταπα ραγίεπι ἆο- 

οἶἶπαί, οοδγοστῖ ρεάςια οορίφιιο χεοίαῃ ας πο 1Πο]ΙηαίΙοπε 



6989 14 11ΝΟΤ ΕΙΣ Το ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ 

Εὰ. Οµατι. ΧΠ. [41.1 Εὰ. Βαῇ, Τ. (64. 
κατὼ τῆς γῆς" κεφάλαιον δὲ τῆς τούτου κατασκευῆς ἐστιν 

ἐσφίγχθαι τὲ περὶ ὅλον ἀκριῤὼς τὸν πόδα καὶ βάθος ἔχειν 

δαψιλές. ἐσφίγχθαι ὃ᾽ αδύνατον μὴ πολυσχιδὲς γινόμενο», 
ὥστε καὶ οἱ κυνηγέταιυ δι αὐτὸ τοῦτο τοιούτοις ὑποδήμασε 
χρῶνται, πηδᾷν καὶ τρέχειν ἀναγκαξόμενου δι ἀἄνωμαλων 

ᾖωρίων. ἐν οἷς ἐὰν μὴ συνηθμοσμένον ᾖ ακριβῶς τῷ χρωτὶ 

τὸ ὑπύδημα, στρέμματά τὸ καὶ τίλματα γίγνεταυ κατά τὲ 
τὰ σφυρὰ καὶ τοὺς πὀδας. 

ιδ’. 

᾿Επιτήδειος δὲ καὶ ὃ Αρητικὸς τρόπος τῶν ὑποδημάτων. 

"Ἔτι καὶ νῦν οὗτος αἀσμεῖταυ κατὰ τὴν ἡμετέραν ἀσίαν 

καὶ κατὰ τὴν Αρήτην οὐχ ἥκιστα µέχρι κνήµης µέσος ἀνή- 

κων. ἔστο ὃ᾽ ἱκανῶς ὑπ αὐτοῦ πολυσχιδές τι δέρµα καθ᾽ 

ἑκάτερον τὸ µέρος ἀριστερόν τε καὶ δεξιὸν σον ἐντεταμέ- 
νον τε καὶ ἐδίᾳ συντἐτρημένον ἐπὶ τοῖς πέρασιν, ὡς ἡμάντιο. 

διεκβαλλομένων τῶν τρηµάτων συνάγεσθαι καετ ἄλληλα τὰ 

τεταγµένα τοῦ δέρματος τμήματα. πρόδηλον οὖν ὅτυ συνέ- 

Ίετγαε Ιπῇῃάετε. ϱαραῖ ααίεπο Ἠπ]ας Βτασίηταε, 14 εβ αἱ 

οαἱοειι απΙγετίαπα Ῥεάεπα ατοίε οοππεαϊ εἰ αριπάε αἰίας 

Δι. Αγοίε απίοεπα οοπιρ]εο[ῖ ρεάεπι ποἩ Ρροίεβ, πα πιπ]-- 

9 Ἰοοῖς Ππάαίασ. Ὁπαπιοῦγεπι Υομαίοχος Ἠ]αδιποςί οσα- 

οείς Ἱπάμαπίας, «αππι ρεν Ιπαεπα]α Ίοσα εἲ [αἰατε εἰ 

ειΓΓ6ΓΘ πεοεί[ε Ἠαρεαπίς ἵπ ααἶρας οῬίοτααεπίας οοηνε]- 

Ἰυηίπτα ας ]ηχία ἰαἱος, ΠΙ[Π οαἱοεί οκ ἰοίο οί Ἠαεγεαηῖ, 

ΧΙΥ. 
. Μι . 

]ᾷοπεα ἴτεπαι ε[ ταιιο εαἰ[εεατπεπεὶ στεεεπ[ῖς, 

Ἶπ Αβα ποβτα θ6ἱ πο πηῖηας ἵπ Οχοία παπο οα]σσᾶ- 

πηεηία 1π υ[α [απί Ύπαο αἆ πιεάίαπι Ἠ[ᾳαο ογιςδ ρετἰϊπεηί, 

1η απίρας Π[[α Ῥε]]]5 ε[ῖ πηιι]19 ]οοῖν εἰ αἳ πίχαφαε ρατία 

ἀεχίτα [οἶ]εεῖ οἱ π]βϊγα αεηπαΠ [εν εχ[επία; οκιγεπιής ῥαι- 

διαφ {οναπιῖρα Ἰαῦεί, Ρος ϱπαε (τα]εοίπα Ἱσταπ Ρρατίες 

Ῥε]]ῖς ἀποῖ[ας Ιπίεν [ε φοπιχαμαἰ. ἵπ αρετίο απίεια εἴ 



ΗΡΙ 4ΡΘΡΩΙΝ ΣΠΟΠΜΙΝΗΠΜΑ 4. 6823 

Εὰ. Όματι, ΧΠ. [435.] Εά. Βαῦ, Ύ. (644) 
γει τε καὶ σφίγγει τὸν πόδα, μετὰ τῆς κατὰ φύσιν διαρ- 

.ΘἈρώσεως ὕλης ἀκριβώς τὸ τοιοῦτον ὑἐπύδημα. Ἰγρώνεαι δὲ 
αὐτῷ μάλιστα παρ ἡμῖν οἳ κυνηγέται θηρεύοντες, ἐπειδή 
περ ἐν τραχέσο καὶ ἀνωμάλοις χωρίοις ἀναγκάδονται πολ- 
λάκις οὐ τρέχειν µόνον, ἀλλὼ καὶ πηδᾳν: ἤ ὃ᾽ αυεὴ καὶ 

τοὺς Ἀρῆτας αἰτία τοιούτοις ὑποδήμασε χρῆσθαι ἔπεισε, 

διά τε τὰ μεγέθη τῶν ὁρῶν τῶν ἐν τῇ νήσω καὶ τὼς τρα- 
χύτητας. | 

εξ. 

"Οκόσοισι ὃ᾽ ἂν κνήµης ὀστέα ἐξορθρήσαντα καὶ ἕλκος ποιή- 

σαντα τελείως ἐξίσχη τὰ παρὰ τὸν πὐδα ἄρθρα, εἴτε 
εἴσω ῥεύσαντα, εἴτε μέντου καὶ ἔξω, τῷ τοιαῦτα μὴ ἐμ- 

βάλλειν, ἀλλ ἐᾷν τὸν βουλόμενον τῶν ἰητοῶν ἐμβαλεῖν. 

σαφέως γὰρ εἰδέναι, ὅτι ἀποθανεῖται, ἐὰν ἐμβληθέντα 

ἐμμείνη καὶ ἡᾗἶ ζωὴ δὲ ὀλιγήμερος τούτοισε γενήσεται’ Ολί- 
γου γὰρ αὐτῶν τῶς ἐπιὼ ἡμέρας ὑπερθάλλοιεν, σπασμὸς 
γὰρ ὁ κτείνων ἐστίν. 

ᾖη]πςπιοςί οα]οεῖ Ρεᾷεπι οσπι ππ]νετία οοπιπι![αγα ηυσαςε 

“πἆ ἴα]οφ ε[ οοπεϊπετϊ αἴηαε αἀβτιησι, Ηϊ απίεπ αἴπῃ- 

ων αριά πο νεµαίοτες ρο(([Ἡπιαπα, απ Γεγας. Γεοίαπίαγ: 

απαπάοφπϊάεπι Ἱπ α[ρετῖθ αἴηαε Ιπαεπα]ίρας 1οεῖς ἨοΠ [ο-- 

Ίσα «ΙΙτετε, Γ[εά. [αἱίατο εἴϊαπι οοραπίατ. Ἐπαάεπι οαι[α 

Οτείεη[ες αἆ {α]ίαπι οαἰσεοταπι πηπα Ππιραμῖ οὗ γα[ίος 

Ἱπίυ]αε πηοπίες αἴᾳιθ α{ρεντίαίεπι, 

Χγ. 

Ὅδίεμηφμε εγμτὶς ο[Ἴδις ζμπαεῖς αοεεάεµίε υμίπεγε ατγεοηέι 

οιμῖ αἆ γεᾶεπα [ιωῖ ᾗυε ἴπ ΙΠπΕΕΓΙΟΥΕΠΑ 9 [ινε ἵπ επιεγιο-- 

ΓεΠΙ Ρατγίεπα ρεπτις ετεεάαε γεροπιεγᾶί τιονι μπες /εα 

Ἠπεπάωπι Ἐε[ μὲ ομῖ ρίασει πιεάίεο, εο5 γεροπαι. Φδείγε 

επῖπι εοπυειῖὲ, τδὶ γερο/[τεῖ Γεγυ επι Ποππίπεπα ἄεεεᾶεντε 

Ῥαμοϊίφιε ἀῑεδιις φἰέαηι ἔχαμεγες παπι ραιοί [ερείτπμτη 

ἀῑεπι επεεάιπε, φιμπι πέγυοΥµΠι αῑ[επ[ιονε αὖ [μπα πετ. 



θα 1441ΠΝΟΤ. ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ 
Εὰ. ΟΠατι. ΧΗΠ. [436.] ΓΕ. Ῥα[. πΧ. (6149) 

[456 ] Ἀμβάμευ μὲν ὁστᾶ λέγει τὸ τῆς περύνης 

καὶ τὰ τῆς ὁμωνύμως παντὶ τῷ µορίῳ ὀνομαξομένης κνή- 
µης. ἐξίσχει δὲ ταῦτα καὶ γυμνοῦται τοῦ χρωτὸς ἐν ἑκατέρᾳ 

τῇ διαρθρώσει τῆς κνήµης, ἥν τὸ πρὸς τὸν πόδα καὶ τὸν 
μηρὸν ποιεῖται. περὶ πρώτης οὖν διαλέγεται τῆς πρὸς τὸν 
πύδα. διαρθρώσεως, ἀξιῶν ὕταν ἐνταῦθα τὸ τῆς κνήµης 
3 ” [ή 3 - 3 -- 

ὁστεῦν ἐξαρθρήση, γυμνωδὲν ἀφίσιτασθαι τῆς ἐμβολης διὰ 

τὸν ἐπιγιγνύμενον σπασμὀν. εἴρηται δὲ δη περὶ τούτου 
κάν τῷ περὶ τῶν ἀγμῶν, ὅτι συμβαίνει Κατὰ τὰς τοιαύιας 
διαθέσεις τὸν μέντοι διασπᾶσθαι τῶν μυών, τὸν δὲ συνέρ-- 
χεσθαι καὶ σώξειν τὴν ἑνωσὶν, ἀνασπασθέντων οὖν αὐτῶν 

ἐπὶ τὴν αρχὴν ἔλαττον γίγνεταυ τὸ κὠλον ὕλον ακολουθεῖ 
’ - ΄ 

πὲ καὶ συνανασπώμενον τοῖς µυσίν. εἕὰν δή τις κατατείνας 
8 , ᾽ σι.” 3 - ο]  νΨ Π ω Πῃ 

ἐμβαλη τὸ ἔξδεχον οστουν, ἅμα μὲν η κατατασις αὐτη βλά- 
. Β , - » ' μα 

βην οὐ σµικοᾶν ἐργάσεται τοῖς μυσὶν, ἅμα δὲ καὶ τὸ μῆκος 
-- ’ -- 3 ἃ σς. ; -- ΔΝ 

τοῦ κώλου συναποτέῖνον αυτους ὀδτγησει σφοδρώς καὶ κατα 
ο , ’ ΄ ω - ΑΓ 5 ῃ 

τοῦτο μεγάλων μὲν ὄντων τῶν μυῶν ἐξ ἀναγκης ακολουθή- 
[ ν ’ ” Δ 

σει σπασμµός. εἰ δὲ μικροὶ τύχοιεν ὄντες οἷοι κατὰ τοὺς 

Ο/ἵα ανήµης, 1ά ε[ι εγαγῖς {αγαπι Ππίε]]σΙί αο Ερίαπι, 

ᾳπαε κνήμη Όχαβεοο ἀῑοΙίαχ οἱ οοβηοπη]αῖδ ε[ἰ ουπι εο 1οίο 

ηποά ΙΠίεχ 6επα εἰ ρεάεπι ε[,. ἹΝαἀαπίατ απίεπι Ίαεο εἰ 

οπίε εκοεάαπί αἆ πἱγαπιααε οτι] οοποπχί [[αχαπα ΟΙ1ΗΙ Ρεάε 

[οι]]οεί εἰ οµσι {εΠ1ΙΟΙ6. Απίε Ισίίμν ἰγαεῖαὶ ἆάε οοπιπηΙῄαγα 

ογιχῖδ οπι Ρρεᾷο Ίπιρεχαπς ηῖ πβὶ 1ρίαε ος Ἰηκαίαπα πα- 

ἀείιτ α Τεροπεπάο οάνθαπιάαδᾳ Ρχορίεγεα αᾳοά ΠΕΓΥΟΓΙΙΠΗ 

ἀϊ[ιεπ[ο ΓΠαρεγγεηῖαί. Ομοά αβΙ Ιποῖάαί, ἀῑοίαπι ε[ι ἵπ 

ορειο ἆα Γταοιαγῖς σπηυ[ομ]ος 81105 οοΠΨΕΙΙ1, 41ο» οοπΙπεγὶ 

εἳ εοπΙπααίος [εγνατΙ. ὉἡῦΙ εΓσο αἆ Γαα 1Η ππα οοΠΙΤ8-- 

Ἱιαπίως, υπάνεγ[απι ππεπιρταπι Ῥγενίας τει Γεηυίας 

επῖπι απμπι ἃ πηυ{οιι]1ς αἰἰταμιίαν,  Όπαατο Π απῖδ εχίε-- 

ἀεπς ο εκ[ίαπς τεροπαί, ππιι[ου]ὶ εἰ Ιρία ΙΠΙΕΠΠΟΠΕ ΠΟΠ 

πηράἰοσγῖίεν Ιαεάεπέαγ εἰ Ιοησϊιάϊίπε πιεπηὈτῖ πια] ἀῑ[Πεπτϊ 

ἀοΐογεπι Γεπί]οπί ΙΠπίο]εγαβί]εια. Αίπιιε Ιάοιγοο «πα ππι-- 

Γοα] ϱταπὀεθ Ππέ, ΠΕΣΝΟΓΗΠΙ ἀϊ[ιεπ[ίοπεπι Γεαιί πεσεί[ε 

ογ{: παπι οἱ αδί εχ]ραῖ εἶζεπί, απεπιαάπιοάσπα ἵπ ἀἱριῃ, 

- 
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δακτύλους εἰσὶν, οἱδ οὕτω μὲν ἀκίνδυνον ἔσιαι, σὺν ἄκρι- 

βείᾳ δὲ πολλῇ τῆς ὅλης Δεραπείας οἱ πολλοὶ τῶν τοιούτων 

διασώδονται. τὸ μὲν οὖν εἰς τὴν Θἐραπείαν χρήσιμον εἴ- 

θηταί µου. λογικὸν δέ τι ζήτημά ἐστι καιᾶ τὸν τρόπον 
τοῦτον οὐδὲν οὔτ ὠφελοῦν οὔτε ῥλάπτον τὴν θΘεραπείαν 
ἐπισκεπιομένων ἡμῶν, δια τὶ προσέθηκε τοῖς τῆς κν/µης 

ὀστοῖς τὸ ἐξαρθρήσαντα τῶν γὰρ ἐμβαινόντων ταῖς κοιλό- 
τησιν οὐ περιλαμβανόντων ταῖς ἐξοχαῖς παθος εἶναί φησυ 
τὸ ἐξάρθρημα. καὶ γὼρ καὶ καλεῖ αυτὺς ἄρθρα ταῦτα, κα- 
Φότι δέδεικται πολλάκις-ιἐμπροσθεν. οὐκ οὖν δέδεικται, 
ᾷασὶ, τὴν κνήµην εξαρ- (6456) θρεῖν λέγειν, ἀλλὰ τὸν ἀστρά- 
γαλον. ῥητέον οὖν πρὸς τὰ τοιαῦτα ζητοῦντας ὃ καὶ ἕμ- 

προσθεν δη µοι λέλεκται, τοῦ σημᾶναι τὸ λεγόμενον πρᾶ- 

γμα µόνον φροντείδειν τὸν Ιπποκράτην, καθάπερ καὶ ὁ 
Πλάτων ἡμᾶς τὲ ποιεῖν αξιοῖ τοῦτο καὶ πρῶτον αυτὸς πραι- 

τει. δέδεικταυ ὃ᾽ ἡμῖν ἑτέρωθι, ὅτυ οἳ παλαιοὶ πάντες οὐκ 

ἄλλον ἢ τοῦτον εἶχον τὸν σκοπόὀν. µμὐνος γὰρ φαίνειαὺ 

ΗΙρόδικος ἐξηλωκέναι αὐτὴν ἓν τοῖς ὀνόμασι µικρολογίαν, ὡς 

πες Πο τε Ῥετῖου]ο νασαγεῖ, Μι]Ι ἴαππεη εκ Ἰῖς ο) 

Γαπωπηαπα Ἰπ οπτα[ῖοπο ἀἰΙσεπίῖαπι Γεγτναπίαν.  ΠἩαείεπιις 

ᾳποά εωταϊ]οπί αί]ε εταί, Ὀμρεγε[ φπαεβίο απαεάππι αἀ 

Ἰοᾳαπ11οπεπι [ρεοίαπδ, Ύ1Ἡάαε οιγαοπί ποπ ῬΡτοείί αι 

οΏιοις, τα { τεφι]ταπί αι ο Ηἱρροοταϊες 4ε ογιΓί8 

οὔπρις ἐξαρθρεῖν, 1ὰ ε[ι Ιακατὶ ἀῑκετί, «παπα 14 νΠίαπα 

ε[ζε εογιπι ο(Πιη αβήτηιεί φιιαθ ἵπ οανί5 [6 ΙπβΠπαΠΙ, ο 

εογΏπι ΎἩᾶε Ργοσείις αοορίαηῖ: Ίο επ]πι γοσαί ἄρθρα, 

14 ε[ὶ ατἰῖοι]οςδ, τῖ απίε [αερίιμς ο[ιεμάίπιας, ἈΝοπ ἀεριῖε 

σας, Ἱπααπί, ἀῑσετε ἐξαρθρεῖν ἆε οτιτα, [εᾷ ἆᾳ ἰαἱο, 

15 οαἱ Ίαεο τεφαἰταμῖ τε[ροπἀεπάαπι εἴ 1ά οααοά ἵπ 

ΡτΙοτῖρας [αερεΠΆπιετο ἀἰχίπιαδ, Ἡἱρρουταίεπι 6ο [αΠίπΠι 

ΙΠίεΠάεγε ᾿πί Ρτοροβίαπα γεπι εκρτϊπιαϊ, θιιοᾷ 1ρ[ε Ρ]αϊο εί 

ΡταεοΙριέ εἰ ΡτΙπιὰς εχ[εφυίατ. «ΑΠΡΙ απίεπι ἀεπιοπ[ίτανι- 

ΏΊΙΙ5 νείετεδ ΠΟΠ αῑο (παπι Ἠαο [ρεοία[ε: [ο]μς επῖπι Ῥευ- 

ἀεις [Πάαϊ[ε νἰάοίας ἴεπαί Ἠμίο πομῖπαπι ἠπααϊβοπῖ, 
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εἰώθασι προσαγορεύειν οἳ τὸ Προδίκου ξηλώσαντες. ὅτι δὲ 
οὐδὲν ἡ σαφήνεια τῆς διηγήσεως βλάπτεται, δηλόν ἐστιν ἐξ 

αἰτῆς τῆς ῥήσεως εἰπόντος τοῦ /πποκράτους, οἷσι ὃ᾽ ἂν 

κνήµμης ὀστέα ἐξαρθρήσαντα τελέως ἐξίσχη τὼ παρὰ τὸν 
πύδα ἄρθρα' καὶ γὼρ ἐὰν ὀλίγον ἄρης τὸ ἐξορθρήσαντα, 
δηλόν ἐστι τὸ λεγόμενου, ὥστε τοῦτο τοὔνομα προσέθηκεν 

“Γπποκράτης, μηδὲν ὅλως τὴν τοιαύτην μικρολογίαν, ἣν οἳ 
ἕητοῦντες ἐπὶ τὸ πολὺ πάντες ἀδύνατου λέγειν εἰσίν. οἳ δὲ 

γε δύναμιν ἔχοντες ἑρμηνευτικὴν εἰς τὴν ἐνέργειαν τῆς ἐρ- 

μηνείας αποβλέποντες οὐδὲ παρακολουθοῦσι τοῖς κατὼ µέρος 

ὀνόμασιν, αλλ ἐπιρῥέουσιν αυτοῖς χρῶνται κατὰ τὴν τῶν 

"Ελλήνων συνήθειαν. ὁ γοῦν /πποκρώτης ἔοικε νῦν ἐννοή- 

σας, ὅτι ἐξίσχει τῆς διαρθρώσεως τὸ τῆς κνήµης ὁστῷ ὅια- 

πείραντα τὸ δέρµα τὴν ἑρμηνείαν οὕτως ποιήσασθαι. τὸ 

γὰρ ἐξέχον καὶ προκύπτον ἐπὶ πολὺ τῆς διαρθρώσεως ἔξηρ- 

θρηκέναι λέγων ἄν τις ἐναργέστερον ἑρμηνεύσειὲ καὶ τῇ τοῦ 

πράγματος Φφαντασἰᾳ προσάγοι τὸν ἀκούοντα. 

ᾳπαπα ααῖ Ρτοβίἵοππα Γεηπαπίαχ [ο]επί εχααϊ[ίαπι ἀΙ]ίσει- 

{ἶ8π1 ἨΠΠΟΠΡΑΥΘ, ἨἩιρροογαίεπι γετο πμ] οῬ[ουτῖας τοπα 

εχρτε[ῃ{ῇε, εκ νετΡῖε εἶας αρετίε οοπ/[ρϊοϊίαγ 4 παπα ἠποαῖξ: 

υῬίσπηαθ οτασῖς οἴπδις Ἰαπαίῖς αγίου] απῖ αἆ Ῥοάεπι 

{ιπῖ ρεπίίας εχεεάιπῖ, ΊΆΝαπι Π οπιπῖπο ἀεπιρ[ετῖς νθγριπι 
Ἰαχαί[ῖς, αρετίαπι ε[ ᾳποά Ρρτοροπϊίας. Ῥδεᾷ Ηἱρροοιαίεθ 

Ίος αἀ]εοῖί ΠΠ] τε[ριοἰεής αἆ Ίεημεπι Ἠυ]αςπιοςί ποπηῖ-- 

ἨπάΠὰ ΙΠΠΙΠΙΙΟΠΕΠΙς οαἵ ϱπῖ ΓΠαάεπί ρ]εταπιααε πον [απ 

εἰοᾳπεπίες, ἢἈαπι οἱ ἀϊοεμάϊ {αου]ίαίεπι Ἠαρεπί αἆ νῖπα 

επιηοἱαἰομ]ς τε[ρ]ο]εηί6ς νευρα {ησι]α πο αἴεπάπηίς, Γεά 

Ογαεσοσαπχ ΠΟΥ 115 αἰπηϊας 4ΠογάπΙ οορίαπα Ἰαβεπέ, 

Οιιοπιοάο γΙἀείας παπο Ἡϊρροοσταίες Ἰοᾳμί γο]επδ, οα 

οτιγῖδ ἆ οοπιπιΙΊατα τεοεἀεηί]α οπία εκοεἀετε. δί απ] 

οπῖπι 14: ααοᾷ εχ[ίαϊι εἰ εχίτα οοπιπα{Ππχαπα να]ἀε ρτοποϊπεί 

Ἰαχαίυπι ἀῑσαξ, οἰαγίας τει εχροπεί ααάΠίογεπιαε ἀπιαρίπθ 
- 

γαι ἀοοεΡρί!. 
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ιστ. 
[457] ᾿έτὰρ καὶ γαγγραινοῦσθαι ἑπνέεται κνήµην καὶ τὸν 

πόδα' ταῦτα βεβαίως εἰδέναι χρὴ οὕτως ἐσόμενα. 

ο Καὶ τὸ τῆς γαγγραίΐνης πάθηµα παραγἰνεσθαίἰ φησιν 
αὐτοῖς ἐμβληθέντων τῶν ἐξεχόντων ὁστῶν παρὰ τῷ µεγέθει 

δηλονότι τῆς φλεγμονῆς. ὅταν γοῦν ὑπὲρ τὰ πάθη τα φλε- 

"μαίνοντα τὸ τ ἐρυθρὸν τῆς φλεγμονῆς ἀπόλλυται, πελιδνῶν 
γιγνοµένων τῶν σωμάτων, ἡ τὲ ὀδύνη μεμειώσθαυ δοκεῖ, διότι 

καὶ ἡ αἴσθησις ἐναρκώθη, καὶ ὅταν γὲ τελέως ἀναίσθητα 

2ένωνται τὰ οὕτως πάσχοντα σώματα, τὸ πάθος οἰκέτο 
γάγγραιναν, ολλὰ σφᾳάκελον ὀνομάξουσι. μὲταξὺ γὰρ τούτου 

τοῦ σφακέλου καὶ τῆς μεγάλης φλεγμονῆς ἐστιν ἡ) γάγγραινα, 

τοσοῦτον χεῖρον τῆς τηλικαύτης φλεγμονῆς ὕσον μετριώτερον 

τοῦ σφακέλου. φθορὰ γὰρ οὗτύς ἐστι τῆς ὕλης οὐσίας 

. τοῦ σφακελίσαντος μέλους, ὥστε οὐδ᾽ ἂν ἐήσαιτό τις αὐτὸν 
{δη συνιστάμενονν αλλ ιτ ἀρχόμενον, ὕπερ οὐδὲ σφαἀκελάς 

ἐστιν ὄνεως, ἀλλὰ γάγγραινα µεγάλη πλησίον ἤκουσα σφα- 

; ΧΥΙ. | 
Ρεάεπι ἵπ[μμεγ εἰ εὖμς βαήῤγαεπα ρτε]επᾶτε, φμαε [ο ι- 

έμγα ε[]ο εετέµπα [οἶγε εοπυεπῖς. 

(απρταεπαπα 4ποσαε Ἰῖς [αρεγνεπῖγο αἲ οἳἨ Ἱπ[απι- 

πιαἰ]οπῖ5 {[ο]]1οεί ππασπαάἵπαπι, αδθῖ εχοεἀεπίῖα ο([[α 1θ- 

οοπάϊία {μετ]ηί. ἹΠπῃαπιπιαίαο 6Υ6Ο ῬΡατίεδ, ουσ ταβος 

Ἱπ[Παπιπια 1ου] τεσεα]τί, Πνιάαε εναάἀιηϊ πιπαῖφαε ἀο]ος 

νιἀείαχ, εο απο Γεη[ας {οχρεαί; [εά αΏὶ 4ααε [ο α[Πεοίαθ 

{απ εκ ἰοίο [επίϊτεπάϊ {αοα]ίαίε οατεηῖ, Όγαεσε 14 ν ατα 

πιο ΑΠΙΡΙΙΠ9 σαπστασµα, [εὰ [ρ]ασε]ας νοσαίατ. Τηΐευ Ίο 

απἱειη οἱ ππαρπαπη ἱπ[απιπια[ίομθια πιεαία σαΏρταεπα εἴε 

ᾳἴαε {απίο ρτγανίος ε]ιδηιοάῖ ἹπΠαπιπιαίίοπα εἰ, αμαπίο 

Ἰενιογ {ρ]αοε]ο: {5 Ίου εΠΙΠΙ παίατα ππεπιΏτί πηῖγεγ[α 

οοσγηπηρῖέας, Ιάεπιααε ταξί αι Ἰασγεῖ οιταΙΙοΠεΙΙ ἨοΙ 

αἁπαλΗέ, [εά [ο]απι α Ρτϊηοῖρίο, απμπα ποπ απ Γρμασε]α8 

ε[ι, [εά πιαρηα δαησταεπα [ρμασς]ο νἰοίπα. Ὑεταπι αρα]- 
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κέλου. καταχρώμεθα ὃ᾽ οὖν ἐνίοτε τοῖς τῶν παρακειμένων 
παθών ὀνύμασυ ἐπὶ τῶν ἀφικνουμένων μὲν εἰς αυτὰ, μηδέπω. 

δὲ ἐχόντων τὴν ἐκείνων ἰδέαν τὲ καὶ φύσιν. οὕτως οὖν καὶ 

τὴν μεγίστην Φλεγμονὴν, ὕταν μήτε τὴν εὔχροιαν διασωζῃ 

τὴν ἑαυτῆς μήτε τὴν ὀδύνην, ἐνίοτε γάγγραιναν ὀνομάζομὲν, 

µηδέπω μὲν οὖσαν ἀχριῤῶς }άγγραιναν, εἰ ὃ᾽ ἀμεληθείη 

μικρὸν ὕσιερον ἐσομένην. 

ιζ. 

Καὶ οὐκ ἄν µοι δοκέη οὔτ ἐλλέβορος ὠφελήσειν αὐθήμε- 

ρύν τε δοθεὶς καὶ αὖδις πινόµενος, ἄγχιστα δὲ εἴπέρ 

τι τοιοῦτον, οὐ µέντου οὐδὲ τοῦτο δοκέω" ἢν δὲ μὴ ἐμ- 

βληθῇ, μηδὲ ἀπ ἀρχῆς, μηδὲ εἰσπειρηθῇ ἐμβάλλειν, πὸ- 

ριγίνονταυ οὗ πλεῖσεοι αὐτῶν. 

Περὶ τῆς τοῦ ἑλλεβύρου χρήσεως ἐπὲ τῶν τοιούτων 

παθῶν εἴρηταί µου διὰ τῶν εἰς τὸ περὶ ἀγμῶν ὑπομνημάτων. 

πηυ ἀπίσιάαπα νΙοίποχαπα α[Πεοίαππα ποπιϊπίρας αἆ 9ος Πσπῖ- 

ᾖοαπάος αἱ αἆ Ίο αοοεάιΏΕ, απαπιπαπι ποπ εκ ἰοίο 

Ἱρίοταπι Γρεοίεπι εἰ παίγᾶπα Μαρεηί, 91ο Ιδίίαχ εἰ 1ηρει-- 

ἴεπι πΠαιηπιαΙοπετα, «ΠΠ Ποπ απρ]ίας Γαμπι ΟΟΙΟΓΕΠΙ 

ἐμείας ἀο]οτίᾳαθ ε[ι, Ππίετάαπι ΠοΠΙΠαΓε ΡαΠΡΤάΕΗΒΙΙ 00Η”: 

βιονίπια5, ααο αιαπινῖς βαΠβίάεπα ποπάμπα Ρρεπἰαθ αι 

Γαίανα ἵαπιοα 6. ραι]]ο Ρο[ι, ᾷ περ]ἰραίι. 

ΧΥΠ. 

Νεο παϊ]ὶ εείαπι υἰᾶείμγ ἰάοπεμπα ε[]ε υεγαϊιγµῖη εοᾶεπι ἀῑε 

ἀαίμπι εἰ γή ως εροίιταν /εά με φμοάνίς ἰαίε αἆ ἰάο- 

πεμπα ΡΓΟΦΙΠΙε αεεεᾶεγε, ομῖ ἔαππενι εοπ[ἀο. ΘΟικοά[ 

πεφμε αὖὐ Ἱπιίο γεροπαπίµή, πεφιε Μεπει αἰιφμῖς εα Τὲ- 

Ῥοπεγε, Ῥἰεγοσφιε [ε επωρἰίεαγε ππαπί{ε[έια ε[ἲ. 

Τγασίανίηας ἆς ι{α νοναϊτὶ αἆ ε]αδηιοᾶί [ία 1π ο0πι- 

ππεπία]5 απ Ἠρταιπ ἆε [γαοίαχῖδ. 

------ 



ΜΕΡΙ ΑΡΟΡΘΙΩΝ {ΠΟΜΝΗΙ ΜΑ 4. 65ο 

Κά. Οἶνασί. ΧΙ. [437. 438. ] - ξά. Ῥα68, στ. (6ιδ.) 

η. 

Χρὴ δὲ ἡρμόσθαι μὲν τὴν κνήµην καὶ τὸν πόδα οὕεως, οἷς 

αὐτὸς ἐθέλευ. 

“Ἠρμόσθαι μὲν τὴν κνήµην καὶ τὸν πόδα τὸ ἀσφαλώς 
ἔστιν ἐστηρίχθαα τούτου δὲ σιοχαζὀμενόν σὲ κελεύει τὸ 
ἀνωδυνώτατον αἱρεῖσθαι σχῆμα τῷ κάμνοντι' τὸ γὰρ, ὡς 
αἰεὺς ἐθέλει ὁ κάµνων, τοῦτον ἔχει τὸν σκοπὀν. 

ο’. 

[498] {οῦνον δὲ μὴ ἀπαιωρευμένα, μηδὲ κεκινευµένα ἔστω. 

Τὸ μὲν μὴ κεκινευµένα δυιάµει προξίρητο κἀν τῷ ἡρ- 
µόσθαι" τοῦτο γάρ ἐστιν αὐτὸ τὸ ἠρμόσθαι τὸ ἐστηρίχθαι 

οὕτω κατὰ πᾶν µέλος τὸ κὠλον, ὡς μηδαμόθι δύνασθαυ 
κινεῖσθαυ. τὸ δὲ μὴ ἀπαιωρευμένα καλῶς προσέθηκεν. εἰ- 

ρηκὼς γὰρ ὅτι περ ἂν εὐφορώτατον ᾖ τῷ κάµνοντι σχῆμα, 

τοῦθ) ἡμᾶς αἱρεῖσθαι, τῶν σχημάτων ὃ᾽ ἓν τι τὸ κατάς- 

ΧΥΠΙΠ. 

Εμίείγε αμέετη ογµ5 εἲ ρεάεπι οΡογεεῖ εο πιοᾷο φμο ἐρ[ε νε[ῖε. 

Εα]οῖτε ογα8 εἰ ρεάεπι ἠρμόσθαι ἀῑκιί, Ἆοο εβ ΠαΡί- 

Ἰίεν οοἱ]οσατθϱ. Όπο [ρεοίαπς Ιπιρεταί, αἲ πιεπιταπι βσιι- 

τεπηῦ5, φπεπιαάπιοάσπο πιαχῖπιο οαραπίεπα Ἰαναί, Ἀαπι, αιιοά 

αἲῖν εο πιοἆο ϱ.σς 1ρίε 8ε6εγ γνε]ί, Ἠπο εναάΙῖ. 

ΧΙΧ. 

Ἰαπίμπα πε ἀερμειάεαπι, πευε πιουεαπέµη. 

Ε]αδ αποά πιπο αἲί, πενε πιονοαπίυΣ, νἶπι απΠίε ΡΙο- 

Ρο[α1ξ, απαπι {α]οῖχε Ργαεςερίί, φυοά Πρπὶβοανιϊι γετοο 

ἠρμόσθαι. Ἀεφαε επἶπα αιά ε[ι Γα]οίτε πιεπιῦταπα, αμαπι 
αῦ οπιπῖ ρατίε ΠαΡριίετ ϱο]]οσατε, [ο αἱ πι]]ο ρ8οίΟ ΠΙο- 

γενῖ Ρο[Π:, ἈἨεείε αιίεπι αἀ]εοῖί πε ἀερεπάεαπί. ΕῬταεία- 

ἴμ5δ εηῖπη οοππεπάιιπι α πορῖδ ππεπιὂτασ}, ααεπιαζπιοάσιη 

οµραπίεπι Ἰαναί, Πο 1βΡΠΟΤΑΠΦ σοπἰἰπεχὶ πιεπιΏχαπα ρο[[ε 

6ΑΙΕΝΟΦ ΤΟΜ. ΧΥΙΙΙ, νι 



6ος ΠΑΗΗΝΟΣ ΕΙΣ το ΙΠΠΟΚΡΗΤΟΤΣ 

Εὰ. ματ, ΣΠ, [428.1 Γά. Ῥα[. Ῥ. (6ι..) 
ῥοπον ἐπιπεάμενος αξιοῖ τοῖτο φυλάττεσθαι, διότι νά 
τίξεσθαι τὰ πεπονθόύτα σλιγμονῆς αἴχιον γίγνεταο. μεμνή- 
ο. ὁήπου κατὰ τὴν ἔμπροσῦεν διδασκαλίαν εἰφημένου 
ὑπ αὐτοῦ καιὰ τὸ σκέλος σχήματος, ὡς ἄκρον τὸν πόδα 
[σαχει τινυ της ακριβεστάτης εὐθύτητος ὑψηλότερον εἶναυ 
προσήκεε. νῦν οὖν ἔοικε σι 7χωρεῖν τοῖς αἄμνουσι χθῆσθαι 
τῷ κατ εὐθεῖαν. ὄντων γὰρ εριῶν τῶν πάντων, τοῦ τα 
καταρῥόπου τὸ καὶ τοῦ ἰσοθῥόπου καὶ τρίτου αναρρόπιου 
πυγχωρῶν ὡς ἂν ὁ κάµτων ἐδ έλη σχηματίξεσθαι τὸ σκέλος, 
ἄνευ τοῦ κπαταρῥόπου προστέθησιν, ἔμπροσθεν ὃ᾽ ἔκέλευε 
μόνφ. ἄθῆσθαι τῷ ἀνθρώπῳ τῷ κατ εὐθυυρίαν. εὔδηλον 
οὖν ἐστιν, ὅτι μάλιστα σροντίζει κατὰ τὰς τοιαύτας διαθέ- 
δεις ἀνωδυγίας φὐβῳ σπασμοῦ. τοῦτον γὰρ ἐν τοῖς νέυρω- 
δεσι μορίοις, αἱ ὀδύναι μάλιστα ἐργάξονται, ὡστ᾽ εἴγε μήτε 
Ψύχοιτο τὰ οὕτω πεπονδόια μὴτ ὀδυνῴτο, σπασμὸν αὐτοῖς 
ἐπιγενεσθφι ἀδύνατόν ἐστι, 

Γι --ἑ-ὐ-----ᾱ--Ὑιο-- 

Εἴῖαπι ἄερεπάεπς, εε]οῖῖ τί εἶαςαιοᾶί Παβία ν{ίεσις, 
4αμπι αἆ α[Πεοίμπαῃ Ίοουπι πιαϊογίαΠι κοκ ᾳπας οα{ᾶ 
αηΠαπηπια{οπῖφ ει, Μοπιμίβϊς ο αἱ άεπι εἶας αποά παγγαν]Ιξ 
ἵπ [ηρεγῖοτί ορετο ἆθ ογιτο Βρυταπάο, ιβὶ εκἰθη[ατα ρε- 
ἀθιι οο]]οοστῖ νο]αῖέ ραι]]ο ΓαῬἡπηίογεπι φι1.πι ταξ εκατ] 
Πιε γεοίας Πεγναγείπγ; ἨΠΙΠο νετο Ρρογηη!ίογο βοστῖο ν]άε- 
ἴατο αἱ {ρ[απι τοοίαπι Ἰαρθαπί. Νάπα απ ἴγίρας πιοβῖς 
Ώσιιγατί Ρο[ῖὲ, ἀερεπάεῃπς, γεσίας 4ο {εγέῖο Ίπ Γαρογίογθια 
Ρατίεπι [ρεοίαης, Ρρετη 1 αεργοίαπ{1, αἱ 4ο ρασίο νε], 
ετως Βρηχαῖ, πιοάο ποη ἀερεπάεαί; [εᾷ απίςα Ρταεσερεταί ιιί 
[υ0Ηπιίοτεπα ἀππιίαχκαί οοπ{Ιπογεξ, Ρετ[ρίοππι 1ίαᾳπο ε[ε 
Ηἱρροσταίεπι ἵπ Πα]αςπιοάἱ αΠεσίῖρις ϱο Ρο [Ππιαπι ἵποιπι-- 
Ῥενε, πἲ ἆο]ον νἱίείαγ νοτίῖας, πο Γεηπαίας Πδγνοχαπι ἆἷ- 
Πεη[ο, 4 παπι 1π Ἠοινο[ς ραγίρας ἀο]ου πιακίπιο π[ογ, 
ΟΠ 1πποβζςπι { ἆπαθ Ἰοο πιοᾷο ν]αία Γαη8, Ἠθπε τε[Γ]-- 
ξεγεΏΙῦ, Ἰεαε ἆ4ο]οτο {επίεπίαςν ποεγγοτααι ἀἰ[επ[βοπα 
ΡΥε]ιειάἵ ππϊπίπις ρο[υπε. 



ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ ΣΠΟΜΝΗΑ «4. θ6ι 

Εὰ. Οἶνασι, Χ{Π. [428.Ί Εά, Βαΐ, Ῥ. (645.) 
ῤ 

1] 

΄ 4 ο { 3 ΄ 

Καὶ ἐητρεύειν δὲ πισσηρῇ καὶ σπλήνεσιν οἰνηροῖσιν ὀλίγοισο 
3 λ, . - 4 ο ΄ 

μὴ ἄγαν ψυχροῖσι. ψῦχος γὰρ ἐν τοῖσο τοιούτοισὲ σπα» 
σμὸν ἐπικαλέεταυ, 

Καὶ περὶ τῶν τοιούτων δὴ µοι λέλεκται, θεραπευούσηὸ 

μὲν τῆς πισσηρᾶς κηρωτῆς τὰ ἕλκηι εοῦ ὁ᾽ οἴνου καὶ μά- 

λιστα, ὡς αὐτὸς ἐδίδαξε, μέλανός τε ὄντος καὶ αὐστηροῦ ὅια- 

φυλάετοντος ἀφλέγμαντα τὰ πἐπονθότα µέρη. περὶ δὲ τοῦ 
φεύγειν χρῆναι τὸ ψῦχος, ὡς σπασμῶδες, ἴσως μὲν ἐπὶ τῶν 

σαρκωδών μερῶν ἔδδι τινὸς ἐξηγήσέως, ἐπὶ δὲ τῶν νεύρων 

ἄντικρυς δῆλον' ἀμφότερον γὰρ αὐτοῖς ὑὕπάρχει καὶ τὸ ψύ- 
χεσθαι ῥᾳδίως, ἅτε φύσει ψυχροῖς οὖσι καὶ ἀναίμοις καὶ 
τὸ παθοῦσιν εἰς σπασμὸν ἥκειν. οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ ἄλλο τε 
δύναται σπασθῆναι µέρος ἄνευ τοῦ συμπαθῆσαι τὰ νεῖρα" 

καὶ μὴν δὴ καὶ ὅτι νευρώδεις τὲ τῶν ἄλλων μερῶν εἶσιν 
αἱ διαρθρώσεις πρόὀδηλον. οἳ γάρ του μύες ἐν αὐτοῖς εἰς 
τένοντα τελευτῶσιν ἀποτιθέμένου τὰς σάρκαρ, ἄςφ ἓν τοῖς ἄλ- 

ΧΧ, 

ΙΜΜεάεγίφιε εεγαἰο φιιοᾷ ρίοεπι μαδεαῖ, ῥαμοῖ ραπηῖς εν 

φίπο πιαάεπείδιις ποπ υαἰᾶε [γὶδίάϊς, φμαπιάοφιίάεπα [γῖ- 

δις ἵπ Πῖς πιεγυογµῖι ἀῑ[έει[ιοιεπι οοποῖξαῖ. 

Ώε ]μς «ποια Ίαπ Ἰοᾳααίί Γαμς, απ οεγαίαΠι 

ᾳαοᾶ Ρίοεπι Παβεαί πἱοθγίδις αοοοπιπιοάαίασ; γίπαπι, ρΓαθ- 

[ετίήπιφαθ, αἱ 1ρίε ἀοοαῖέ, Ἠρταπα εί απ[εγιαι α[εςίαβ 

ρατίες ἹπΠαπιπιαγὶ ποια ραίαν, Οποά αμίεπι Ππαιῖτ {μ- 

σιεπάαπι ε[[ε ϊσας ο παπι ηθγνογυπι ἀἰΠεπ[ίοπεαι ε[ίοῖαί, 

ἵπ οαγποῇς Ρρανῆριας {οτί αμα εχροβ!ίοπο Ἰπάϊΐδεί. 1η 

ποτνῖς ονἰζἆεπιί(πααπα οβί ο] θας παίχαππφαθ ἀπε[β: πα εί 
{αοῖ]ε τε[ρεταπίς, αἱ ααϊ παίατα {Πὶδιάϊ Πηϊ αίφιε εςκ- 

[αησαεςδ; εξ «παπι Ιαεάμπίας, ἴπ ἀἰΠεηβοπειη Ἱποίάαηί; 

Ύαμ1ά πεῃαο 1Π α]ία Ρατίε ἀἰΠεπ[ο Ιποίάοτο Ῥο[Πε, απ 

πεννί αΠιοϊαπίαν,  Οοπιπι][αγαθ νεχο 1ΠἱεΥ αἰίας ρανἰθΒ 

πιαχῖππο Ἠθγνοί[ας ο[[ο πιαπ]{εβαπι εΏ, τα αῖραθ πι {ου]1 

Ροβϊα οάσπε ααπι 1π αλῑῖο Γμ15 ραγῆρας µαρεραί 1 ομοῦ- 

σπα 



609 Γ44ΗΝΟΙ ΕΙΣ αὉ ΙΗΠΠΟΚΡΑάΤΟΣΤΣ 

Εά. Ολα, ΧΗ. [105. 4990.] Ἐά. Ραΐ. Ῥ. (045. 646.) 
- ι τ .”. -- ͵ 

λοις ἑαυτῶν µέρεσιν εἶχον. (6046) ὥστε μᾶλλον ζητητέον 

ἐστὶ, διὰ 'τί χρῆ- [459] ται γυχρῷ μετρίως τῷ «οἴνῳ" 

αρῆναι γὰρ οὐδὲ μετρίως ψυχρῦν προσφξέρειν, αἀλλὼ ὃ,ρμόν. 
ἔστι δὲ καὶ ὁ περὶ τούτου λόγος τοῖοσδε:' τῶν ἡλκωμένωτ 

µορίων ὃ μέντοι σκοπὸς τῆς ἰατρικῆς ἐσιιν ἐν τῷ μὴ φλε- 

γμῆναυ. τοῦτο δὲ ἔσται μηδεμιᾶς ὑγρότητος ἐπιθῥεούσης 

µορίῳ. τῷ πεπονθότι, οὐκ ἐπιῤῥυήσεται δὲ ψυχόντων ἡμῶν 

αὐτό: τὸ γὰρ θερμαίΐνοντα καὶ ὑγραίνοντα εἰ τῷ σώματι 
. / τη ” 

προσφέρεται, παραχρῆμα μὲν ἐρυθρότερον ἐργάζεταυ. τοῦτο. 

μικρὸν ἵστερον δὲ καὶ εἰς ὄγκον ἐξαίρει, καίτοι καὶ ἄλλην 
' τσ Δ 9 9 9 ν ͵ Ε .. 

παραπλησίαν φλεγμογην παὶ περὶ αυτὸ διαθεσιν ἐργαξεταν. 

τα δὲ ψύχοντα τούὐναντίον ἅπαντα οὐ μόνον οὐδεμίαν έπι-- 

καλεῖται τοῖς ψυχομένοις µέρεσιν ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑγρότητα 
περιττὴν, ἀλλὰ καὶ τὰς περιεχοµένας ἓν αὐτοῖς ἐκθλίβει τε 
οφ πο να Δ Ν ,. ῃ α 9 μις ως ἁ 
καὶ ωθεῖ προς τα πλησιαξοντα µθρια" ὅπτα ὃ᾽ ἐστὶ τὰ 

ὶ - Ν Ν ς / 

Φύχοντα" τὼ μὲν Τ7] προς τν ἀφὴν ποιότητυ προσφαάτῳ, 

η . ΄; ΄ Δ η . , ΄ 3 

τὼ δὲ τῇ συμφυτῳ ὀυναμει τα δὲ τὰ σευφοντά ἔστι ψυ- 
π [η 3 .. 3 - 8 ] « ” , 

χρὰ, καδάπερ ἐδείξαμεν ἐν τῇ περὶ τῶν ἁπλῶν φαρμάκων 

ἆπφ ἀοσοπεταπῖ, Όπατο πιαρῖς Ππαπϊτεπάσπα εΠ, ους πἰαίατ 

πποά]οο Γγὶσιάο, πι ΠΟΠ πιεάιοσγῖίες {βίάαπι, [εὰ. οα]]-- 

ἄιιπι αμ ήρεπάπαι ν]άαίας, ου]ὰς ταί1ο {ο Ἰαβεῖ, ἴπ οι- 

τας ραγΗῦδας εχι]οεγαῖς ργοροβίαπι εβ πί αἳ Ἱπῃαπι- 

πιαίῖοπο ἀο[επάαπίαν. ὨὈε[επάεπίας απίεπι, { πα]]ας Ἱα- 

ΠΟΥ αἆ 635 οοπουττεί, Ο14Π1 τει 45 τε[γ]ζεγαπἆο οο- 

{οφεπιατ. ΊΝαπι { αἀπιονεαπίαχ πας οα]1άιππα οἱ Ἠπαϊἅ πα 

εοτρας ο[Ποϊαπί, [αίϊπι ταρίοππάἶμςδ, Ῥαπ]]ο Ροβ. (μα]ᾷ[αφ 

αρίαπι εχἡρεραπί εἰ 1π ατα α[Γεοίσπι 1πΠαπιπια [τοπ βπιῖ-- 

Ἱεπι οοπιρε]]επῖ. Οοπίγατῖα οπιπῖα Ῥργαε[ίααί ᾳπαο Γε[γῖρο- 

ταπῖ, (μπι ΠΟΏ πηοάο πΙΒΙ] Ἠπιοχῖ α [αρεσίιοτίρας ραΓ- 

Ώρας αἆ τε[γ]σεταίαπα ]οοι1η οοποϊίεπἰ, [εᾷ αιοά 1π εσ 

ΓαῬΠ[Ηε εκρτῖπιαπ! εἳ αἆ ρτοκίπιαδ Ῥατίες ἀερε]]απί, ΕΠ 
απίοπι χο[γἰσεταπίίαπι .ἄπριεχ Ρεπας, απαεάαπι αἀνεπειῖα 

απαλίαία ἰαοία Πρῖάα [επαπίας, (παεάασπα Ἱππαΐαπα το[τ- 

βεναπά1 Γαοα]ίαίεπι Ἠαδθεητ, ΑάβΠεϊησεπεῖα οπἰάεια {γὶσίιάα 

{πὲ, [Που ἵπ ορετοε 4ε βιπρ]Ιοίαπα πιεζιοαπιεπίοτα {αου]-- 



ΠΕΡΙ 4ΡΘΡΩΝ ΤΠΟΜΙΝΗΜΑ «1. οι 

Ρὰ, Ολοι, ΧΠ. [420.1 Εὰ, Βαΐ, Υ. (640.) 
πραγματεία καὶ τὸ λοιπὸν γένος τῶν ψνυχόντων ἀπὸ τοὐτων 

διώρισται, μήωνος ὀπὸς καὶ μανδραγόρου χυλὸς καὶ κὠ- 

νειον, ὅσα τ᾽ ἄλλα τὴν ψῦξιν ἔχει σὺν ὑγρότητι. αὐστηρὰ 

γὰρ πάντα γεώδη τὴν ψῦξιν έχουν ἐδείκνυτο. λέλεκταυ δὲ 

οὐκ ὀλίγα περὶ τῆς τῶν τοιούτων φαρμάκων χρήσεως κάν 

τοῖς τῆς θεραπευτιχῆς μεθόδου 7φάμμασιν, ὥσπερ γΣ κάν 

τοῖρ περὶ τῶν ἑλκῶν ᾿/πποκράτους ὑπομνήμασο,. πρὸς δὲ τὸν 

ἐνεστώτα λόγον ἀρκεῖ γυγνώσκειν τοσοῦτον, ὡς ἡ μὲν τῶν ὑγρών 

μαὶ ψύχρῶν φαρμάκων δύναμις εἰς τὸ βάθος ὕλον ἐνδύεταν 

τῶν σωμάτων, οἷς ἂν πλησιάζη καὶ διὰ ταχέων αὐτὰ κατᾶ- 

ψύχει πλέον ἢ. δεῖται φαρκούντὰ τὴν διοικοῦσαν τὰ σώματα 

δύναμιν. ὅσα δὲ γεώδη τὴν ψῦξιν ἔχει, ταῦτ ἐπιτήδειό- 

τατα, δι ὧν εἴρηκοι πραγμάτων, ἐδείχθη πρὸς ἀπόκρισιν 

ἐπιρῥεόνεων κας πατὸ τοῦτο τοιγαροῦν αὐτα προσφέρο- 

μὲν, ἐπεὶ καὶ τὸ η, ἐπισπᾶταυ πρὸς ἑαυτὸ τοὺς χυς 

μούς. διὼ τοῦτο καὶ τῇ προσφάτῳ. ποιύτηει ψυχφὰ προσ- 

φέροµεν, μὴ ὅτι θερµαινόντων αὐτά. νῦν οὖν ὁ {ππομρά- 

ταἱο ἀοπιοπβτανίπιας, αὈί τε]ίαιαπι ρεπας τε[γσεγαηᾶμι 

αὓ ἡῖς ἀεάιείῖίαι; εἆ Ίου [ρεοίαῖ ραραγεσίθ Ίαογγωα, πω!λ- 

ἀΓαςοΓΔε [αοσπ8, εἰἶομῖία τεῖ εείεγα 4παθ πηαζε[αοιαπε πια] - 

εἰ τε[τισεγαηῖ, Ἰαπιφμε αιιῃῄογα οιπηΐα ἴγγεπαπι ΠθἴαΥ Πα 

μαβοαπί οπι {αου][ίαίο τείγ]φεγαιάἰ, Όςα υ{α ααἴεια 1λογιλαι 

πιεζϊοαπιέπίοταπι Πο ραισα [οτἱρβπιας {π εο νο]ααίπος 

ατιοά ε[ ἆε ταίῖοπα οπταπάΙ πεο Ἠοῦ 1η οοπ)πιεΠἰαγ15 1Η 

Μὔταπι Ηἱρρουτα[ς 4ε αοετίρις, Θεά αποᾷ αἆ Ίαπο 1ο-- 

οσα ρεγιῖπεῖ, Ἰά πον]ῖε αὐιαμάε εί αιιοά πιαάε[ασίῖενάμπι 

εἳ τε[ρεγαπ πα πιεϊσαπιεηίοταπα γἱβ Ρεποίχγαί οπιΠΙΠο 

αἆ αἱίίογες Ραγίε5 6οΓΙΠ1 «ΟΥΡοΓΗΠΗ, απίρας αἀπιογοίαχ ο[ο- 

4πε ἀρίας αἶπα ἀεριίαπι τε[γισεταί, ΤΟΥΡΟΓΕΙΙΦΘ απετι 

Ροϊεπ!ίαο «οὔροτα αἀπιϊπ]βγαηίῖ, ΌιπαῬ γετο ουαι τείρο- 

ταπᾶϊ νῖ {εγγεπατα ἨΠαίμταπι μαβεπε, αἱ οβεπ[ααι εβ Ἱπ 

1 εί α1ιο6 οοΠιπεπιογαν1, αἆ οοπΏμεηίες Γαοσοθ ἀερε]]εμ- 

ἆοβ πιακίπιο αΡρίαΠίαΥ, αίαθ Ἰὰο ἆθ οαιι[α 116 παπι, 

Θεά αιιία οα]οτ αἲ {ο Ἰπαπιοτες ουμοῖίαῖ,, Ιά6ο αὐνεμίῖα 

αμα] ίίαίε {πδίάα αἀνπογοπι!5, πεφθ τλ]α σα]εξασίπιαφ. Ἀιῃο 



604 Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ 10 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 
Ρὰ. Οασε, ΧΙ. [139.1 Εὰ, Βαῇ, Ὑ. (0461) 
τη ὅσον μὲν ἐπὶ τῇ διαθέσει τῶν ἡλκωμένων μορίων ἐχρῆεο 
ἂν αὐτοῖς τοῖς ψυχροῖς, ὥσπερ καπὶ τῶν ἄλλων τραυμά- 
των’ ὅσον δ᾽ ἐπὶ τῷ φοβεῖσθαι τὸν διὰ τὴν ψῦξιν εἰωθότο 
γΙγνεσθαι σπασμὀν, οὐ τολμᾷ τελέως ἐψυγμένου χρῆσδαν 
καὶ διὰ τοῦτο προσέθηκε τῷ περὶ αὐεῶν λόγω τὸ μὴ ἄγαν 
ψυχροΐσιν, 

κα. 
᾿Απιτήδεια δὲ καὶ φύλλα τεύιλων ἢ βηχίου ἢ ἄλλου τινὸς 

τών τοιούτων ἐν οἴνῳ µέλανι αὑστηρῷ ἡμίεφθα ἐπιτὲ- 
Φέντα {ητρεύειν ἐπί τε τὸ ἕλκος ἐπί τε 1ὰ περιέχοντα. 

ΤΙοία τίς ἐστι καὶ τὸ βήχιον ἐπιτηδεία πρὸς τὰ παρ- 
φ Ε] ε’ 
ὀντα διὰ τὸ ξηραίνειν μετρίως, οὗ χρήδειν ἐδείχθη τα ἕλ- 
Μη πάντα. περὶ δὲ τοῦ µέλανος οἴνου καὶ αὐστηροῦ λέ- 

λεκταί µου κἂν τοῖς περὶ αγμών ὑπομνήμασιν, ὅτε τὸ μὲν. 
ρ , - 5), ” 4 » ΄ 

ἀποκρούυεσθαι τοῖς ἄλλοις οίνοις ὁμοίως ἐχὲι παχυμερέ- 

σετο απο [ρεοίαῖ αἆ εκπ]ορταίαγιιπι ραγίῖιπῃ αΠοοίππα, Π{ρ-- 
Ῥοογαίες {πὶρίαϊς μἰετείασ, απεπιαάπιοάσπα εἳ η ας νι]-. 

πεγῖρας; {εἆ αμαίεπιβ Ππεγγοτπῃ ἀ[Πεμ[ίοηεπι πεί ϱπθπι 

αΏεττε {τραςδ [οἱεί, νετείαι εκ ἰοίο {πΙιρίάα ΙΠΠΡΟΠΕΤΕ α-- 

ᾳπς Ιάοΐτου ἄά]θοοιί, «αάππι ἆε Πί6 Ιοᾳμῖίις ποπ να]άε 

{ηἱριᾶ1ς, 

ΧΧΙ. 
Έεοιε ετίαη [ο]ῖα δεῖαε νεὶ ει [ε]αριπὶς υεί εμ]ιορίαπῃ αἷ- 

Σετίιις εα[ὲς ἵπ νῖπο πίρτο αμ/τεγο [εππισοσία, πζοεγὶ αἴφμε 

«αἀ]εοξῖς ρατείδις ἴσιροπιωεῖμγν 

Τα[ῖ]αρο Πετῦα αααεᾶαπι ε[ί Ῥτορο[ίο α[εοῖαι Γαἰτῖα-- 

γἶθ, ϱπππη πιοᾶῖορ Ποοεὶ 1 αιοὰ ἵπ οπιπῖρι π]οσγίβιις 
γοφυῖ ἀεπιοπ[γανίπιαν,. Ὦο νίπο Βμἱεπι Πρτο αἴφαο απ” 

ῄετο Ιοᾳπαῖ1 ΓαΠ118 {Π οοπιπιοπἰαγ]ῖς ἵπ Ηβταπι ἆθ {ταοίι-- 

εδ, Ἠοο χαρε]]επᾶϊ {αου]ίαίεπι Ἰιαυοι Ππιλ]ίος αἵ αἰ]α νίπα 



| ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΠΟΜΝΗΜΑ «:. ρο» 

Γὰ. Οµαντ, ΧΙ. [450 410. } ο µά. Ρ4). τ, (616. 
ς { 3” -” 

’ ΔΝ 

σεέρος δὲ ὑπάρχων αυτων [4101 οὐ δάκνει τό ἠλκωμένο 

μόρια καὶ κατὰ τοῦ ἔσειν αἱρετώτερος ἐπείνων. 
ας ανα 

κό. 
- . - 2 

Ληρωτῇ δὲ χλιρῇ ἐπιχρίειν αὐτὸ τὸ ἕλκος. 
πει υμαμε μμ . 

Οὐχ ὡς ἕλκει συμφ έρουσαν ἐπιδέδεικταί µοι αἱρεισθαι 

νῦν τὴν κηρωτὴν τὸ περὶ τῶν ἑλκῶν ἐξηγουμένῳ, εὔγων τὰ 

τοιαῦτα φάρμακα κωλύυντα τὴν κύλλησιν αὐεῶν, ἀλλ ὅει 

νῦν οὐγ ἁπλῶν ὡς ἕλκος ἐᾶται τὸ ἕλκος, ὕτι μήτε κολλῷν 

αὐτῷ πρύκειταε, καθώτερ ἄλλα τὼ νεύτρωτα. τὸν πρῶτον 

ὅ ἔχει σκοπὸν ἐν τῇ θεραπείᾳ μὴ σπασθῆναι τὸν ἄνθρω- 

πον, δι ὧν οἱδ᾽ ἐμβάλλειν αἱρεῖται τὸ ἄρθρον, ἀλλα μᾶλ- 
- Ν -” 2 Ἡ ” ς 3, π 

λον ἐᾷσαι χωλὸν αἰσχρῶς αποδειχῦηναι τὸ ἕλκος, οὔτ ουν 

ἁπλώς προσφέρ:ι τὼ µαλθακώδη φάρμακα  καλεῖ γὰρ οὔ- 

τως αὐτὸς ἐν τῷ περὶ ἑλκων αὐτὰ, καἰτον παρηγορικὰ τῶν 

φλεγμαινόντων ὄντα. κατ ἀρχὴν γὰρ οὕτω 7εγογυίας Φλὲ- 

οἱ απ οτα[ΠόταΠι ρασίαπν δι 4πδηι ἐρία εκα]οεγαία5 

ῥαγίεβ ποη Πιογάεί, 8 4ε οπα[α ργαε[απ 5 εἴὶ, 

ΧΙ. 

Τερὶο ἴεπι εεγωῖο μἶσιες ἱπιπισίεμχ. 

Αἀπιονεὶ πππο οεταίπσῃ, ποςα αἱ υ]οενὶ ππεζεαίατ. 

ΟΛεπάίπαιας θέα ἴπ εκρο[ίίοπο Ἠμτὶ ἆε υ]οεγίρας, υἱίασι 

αὓ Ηἱρροσταίε Ἰα]1δπιος1 ππεδἸσαππεηία ϱ8θΘ αἱοοτιπα δ]ιι- 

ἰπαοπεπι Ρῥτοήρεπι; Γεὰ αποπῖαπι πηπο ]οετί, ααδίέπη5 

μ]οις εΏι ποπ Γαςσουτηξ, «υπ πε 14 ρἰα παρε Ῥγορο- 

βίαπι Αι, Ποιί α]ῖα γεοεηϊτία Υ]Πεγα. ΡιΙπιαπι απίεπο οιι- 

γαἰϊοπῖς εοπ[/] πι «ο [ρεοίῖαί, Ἡθ Ἠοπιο ΠΕΥΨΟΓΙΗΠΙ ἀϊπεπβοπο 

Ρτεμεηάαίαν. ΘΟποσίγοα περα τεροπεπάαω αγἰ]οπ]απι ΕΠ” 

Γει, [εὰ πιαρὶ Ρογπήίτεπάπ», αἱ οΓη5 ϱχ π]σοεγε ἑωτρῖίετ 

Ωσμᾶ]σοί, Ἀοι ἴαπιεπ βπιρμσϊτος αἀλήδει Ἱεπῖα πιοζ]οᾶ- 

ιηθηία, οπαο νοσαί ἵπ Ἠρτο ἄε π]οεγίρας µαλθακώδη, 

απαπινῖς Ρο[πηί Ππβαπιπιαίας ρατῖον Ἰεαίτο,  ῬΕεπο ΕΗΤΗΙ 
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ΕΙ. Οαχπί ΧΗ. [49. ο] Ἐά. Βα[, Ὑ. (6469) 
γμονῆο αὐτοῦ τοῦ μὴ γενέσθαι πρὸς τὴν ἀρχὴν αὐτὴν ως 
τοι καὶ ὁιὰ τοῦτο χρῆται τοῖς ἀποκρουσεικοῖρ, οὔτ αὖ 
µόνοις τούτοις χρῆται, παθάπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων διὰ τὸ 
σπασμοῦ δεδιως, ἀλλ ἔστιν αὐτῷ μικτὸς ὁ τρόπος τῆς 9ὲ- 
ραπείας ὁπωπαιλεγμόνων αἀλλήλοις τών ἐναντίων ταῖς δυνά- 
μεσα φαρμάκων ἓν µέτρῳ πρυσήκοντι. φανεῖται δέ γε καὶ 
δια τῶν ἐφεξῆο εγθαμμένων τούτου στοχαξύµενος, οἷς ἤδη 
πρόσεχε τὸν φοῦν, 

κ}. 
"Ἠν δὲ ἡ ὥρη χδιμερινὴ ἔη καὶ ἔοια ῥυπαρὰ ἐν οἵνω καὶ ϱ νά µ ϱ ΄ ϱ ϱ . 1 ης αν ”/ 3 ΄ ἐλαίῳ καιαρῥαίνονια χλιεροῖσι ἄνωθεν έπιιεγγειν, 

Οὔιε χλιαροῖς ἐχρῆιο τοῖς φαρμάκοις, οὔθ) ὅλως ἔμί- 
γ»υὲν ἔλαιον, εἴπερ ὡς ἡλκωμέ νον ἁπλῶς ἐθεράπευε ιὸ μύ- 
ος, αλλ) ὅπερ ἔμπροσθεν έφην͵ ἐπειδὴ φοβεῖται τὸν σπα-- 
σμὸν, ἑλαιόν τὰ μήνυσι παὸὲ χλιαρὰ προσφέρευ πάντα, μη 
ὦςφ πρὸς σπασμὸν ἑστάμενοο µόνον" ἀποπεχώρηκε γὰρ ἂν 

εο Ιπουπηδῖς, αἱ Ἱπῃαπηπια[ῖο πΗΠΊπηο ογἰαΒΗΥ, ἀἴᾳπε ἰάοίτοο 
τερε]]επ!ῖρας πα ασ; πεῃαο 1 τατ[ίι Ρος [6, αΠεπιβάπιο-- 
μπι η αῑ]ς να ψας, ΠΗπιεί επΊπ πεγνογηπι ἀἰΠεη[οπεπι; 
[εᾷ οοπιροβίαπα οπγαΗοπί ταἰίοπεπι Ιπαῖσαί Ρε; πιεᾷ]σᾶ-- 
πηεηία ουηπίτατίαο {αου]ίαῖις Ἰαῇο πιοάο Ιπίοι [6 π]χία, απο 
ΠιασΊπιε Ίεπάετο Ίπ [εηιεπιίρι νἱάθίατ,. Αά φωαο ]άπι 
απίπιηπη αά]απρῖΐος ἳ 

.-- 

ΧΧΠΙ. 
Ομοά[ Πἴδεγπηπα εεπαρις Γμεγῖε, ἶαπα φµοφμε Πιεοϊάα ππα- 

ἀειδ εν ϱνἶπο αἴφμε οἶεο εερἰάο ἱππροπεπάα ε[ξ; εἰ ρετ-- 
µ[ιοήε ἴτι[ρεγ ιδ. ρ 

ΧΝεφαο πιεᾷἰσαππεπία ἱερίᾶα αἀ]ηρεγεῖ, πεηπο οἶειπι 
ῥτοτ[αθ αἀ]ϊοεγεί, {4 Ίοοο [αῦνεη]τοί αιαί[ϊ Ππιρ]]οῖίει π]οο- 
γαἰο, {εὰ, φαοᾶ [αργα τει], νετείτι; ΠΘΓΝΟΣΙΙΠΗ ἀἰβεπ[ίοπεπα 
αἴᾳαο οὗ 6ηπι Σεπ] οἶειιπι αἀπιί[οοί εἰ ἱερίάα οποία Γαρεγ-- 
Ἱπιροπῖϊ πες, αἱ αἱ ἰαπίππι Ῥιρποὶ οοπίγα Πεχγογαπι ᾱἷ- 
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Εά, Οἶνατε, ΧΙ. [440, 4419] Εὰ. Βαΐ, Υ. (616.) 
οὕτω τῆς κατὰ τὸ ἕλκος ἐάσεως' ἀλλὰ μηδὲ πρὸς ἐκεῖνο 

µόνον ἀποβλέπων. ἐν γὰρ τοῖς ἐπιπεπλεγμένοις πάθεσι ἐπο- 

πλέκεσθαι δεῖ καὶ τὴν Βεβωπείωνη διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὰ ἔοια 

προσφέρειν κελεύει ῥυπαρὰ, τουτέστεν οἰσυπηρά. καλοῦσε 

γορ οὕτως αὐτὰ διὰ τὸν οἴσυπον, ἐπειδὴ καὶ τοῦτο τὸ φάρ- 

μαμον. οὐχ ἁπλῆς ἐστι δυνάμεως, ὡς ἑδέκνυμεν ἐν τοῖς περὶ 

Φαρμάκων, αλλα μικτηρ ἐξ ἐναντίων ποιοτήτων τὲ καὶ ὃυ- 

νάμεῳν τῆς τὲ σιυφούσης καὶ τῆς δερμαινούσης χλιαρῶς. 

ἐπιτέγγειν δὲν τουιέστιν ἐπιβρέχει» κελεύει τὰς τοιαύτας 

διαθέσεις οὐκ ἓν χειμῶνιυ μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ θέρει ὃδηλον- 

ότι. κοινὸν γὰρ τοῦτο κατὰ πάσης τῆς θεραπείας, ἧς εἷ- 

πεν, ἐπὶ τῇ τελευτῇ προσέθηκεν, οὐχ ὡς ἐν τῷ χειμῶνι µό- 

νον δεοµέγων [441 3 τῶν τοιούτων διαθέσεων ὑγρότητος” 

διηνεκοῦς ἀλλὰ καὶ τῷ δέρει μάλλον ἢ ἐκείνω. διότι καὶ 

μᾶλλύν Υ᾽ ἐν αὐτῷ πηράίνεραι τὰ περιβαλλύμενα τοῖς θδκας 

ἔχουσιν ἔρια. πατανιλεῖν μὲν οὖν αεὶ συνεχώς ἅπαντα τὰ 

τοιαῦτα κελεύευ. τὸ καταντλούμενον ὃ᾽ εἶναι χρὴ τοιοῦτον, 

οἷον ἐκέλευσε κατὼ τὴν πρώτην εὐθέως Θεραπείαν προσφέρειν 

Πεπ[οπεπι, μοετῖς ομγαίίοπεπι τε]πααίς {Γεά πεφιο αἆ 

π]ομν [ροοίαί ἀμπιίαχαί: πχ επίπι πποτβΙ πηϊχία ᾳποφιθ 

Ῥταε[άία εχἰρανῖ, Οποοῖτοα Ῥταεοῖριί αἱ Ίαπα Γαοοῖάα 1π-- 

ἀπσαίαχ, 4 παπα οἰσυπηρὼν ἀῑοιπῖ, Ργορίετεα ᾳιιοά οε[γριπι 

Ἠαῦθαί. Οιαπάοφυῖάεπα, αἱ 1 Ἠρτο 4ο Ππιρ]είαπι πιεςῖ- 

εαππεπίογπι {αομ]ίαΐε ο[ιεπάίπιας, Ἠπ]αδ πιεάΙοΙπαθ ΡΤο- 

Ῥτίεία Ππιρ]εχ πον εἴι, Γεὰ πησία εκ οοπῖταγ]ϊς ααα{α{]-- 

νας αο νἰγίδις αάβγιπσεπάϊ [οἶ]]οεῖ εἲ πιοᾶῖοε οα|ε[βεῖεπάῖς 

Ρεγ[από1 ααίεπι νο]αῖέε ον βΠεοίαμδ ποῦα Ἠίεπιε ἰαπίαπι, 

[εὰ αο[ιαἰε εἰἶαπι. Ποο Παι]άεπι απο ἵπ Άπο [Παρά οοπι- 

ΤΠΠΠΕ ε[ι 1οἱῖπ5 Ρτοροβίας ομγα[]οπῖ6, αποπίαπι Ἠ)αδποᾶί 

αΏεοίις. ποι Ἠήεπιε ἀμπιίακαί α[πάμαπα ρεγ[α[οπεπα τεφι-- 

ταρῖ, αυ μπα αε[ιαίε ᾳποφπε πιηςδὶ5 ΕΔΠΙ Ῥοβυ]επῖ, αμα 

Ίειπε, απο ἴμπο μῖς Ίάπα ἱπιροβία πιαρῖ Ποοε[οαί. Ίπηπρο- 

τα ἰσίπις μῖ Ίαοο οιημία α[Πάπο ρον[απάαδπίατγ. Τά νετο 

απο ρει[απάίπηις {α]ε ε[[ε ἀερεί, αιιαῑε 1πΠ ΡεποῖρΙο ΡΓο” - 

Επαθ οταιἰοπίθ ἁἀπιονετὶ ἸΠί, Ώεπιρο Υίππη αε[αίο ρες 
4 
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Εά. Οµαγί. ΧΠ. [441,1 Εά. Βα[, Ῥ. (0468. 647.) 
͵ , εν μ Ἐν 

ἢ οἶνον µόνον, ὅταν ᾖ θέρους ἢ µετ ἐλαίου κατὰ χεικῶνα 
δηλονόει παὶ μέντοι καὶ τὸ ποσὸν πῆςρ θερμότητος ἐκ τῆς 
τοῦ περιέχονιος ἡμᾶρ ἄέρος εὑρήσεις κράσεως. ἠνίμα μὲν 

-” ᾽ . ”΄ 

γὰρ ἑπανώς ἐσιι Ψψυχοὺς, αὐξήσει τὴν Φερμύτητα τῶν 
ἐπανιλουμένων ὑγρῶν, ἠνίκα δὲ Θερμὶς, ἐκλύσεις. οὐ γὰρ 
ὕλως ἦκεν ἐπὶ τὸ 2ρῇσθαι τῷ θερμῶ, διὼ τοῦ ὶ τὴ ολως Ίκὲν 201 μ ύερμω, ὅια τουταο και την 

- ή ... 

ποσότητα τῆς ΦΘερμασίας ὑπαλλάδεις συνεπιτείνων τὲ καὶ 
συνεκλύων τῇ τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος κράσει. μεμνῆ- 

μια. - , ς ᾽ ο 3 ῃ 
σθαι ὃ ἐπὶ τῶν τοιούτων απανγτων χρὴ τῶν εἰρημε- (611) 

νων ὑπ αὐτοῦ καθόλου καὶ μὴ πάντα ἐπὶ πᾶσιν ἀκούειν 
ἐθέλειν. τίνα δὲ ταῦτά ἐἔσειν; ἅ καὶ διὰ τῶν εἰς τοὺς 
ἀφοριαμοὺς ὑπομγημάτων αξίωσα μεμνῆσθαι καὶ δι ἄλλων 

πολλών καὶ ἐπειδαν ἕν τι ῥηθῇ καὶ τών ἄλλων ἁπάντων 
5 /{ 

ὕσα τὴν αὐεὴν ἔχει δύναμιν ἀναμιμνήσκεσθαι προσήκει καὶ 
νοµέίδειν ἐπὶ πάντων ἀκηκοέναι τὸν λόγον ὡς ἂν καὶ πάνε 

των ὄντα κοινὀν. οὕτω γοῦν καὶ νῦν αὐτὸς μὲν ὥρας χει- 
µερινῆς ἐμνημόνευσε, σὺ δὲ καὶ χώρας καὶ ἡλικίας καὶ ἐθῶν 

. { Π .. , , { 

τε καὶ φυσικῆς κράσέως σωμάτων ἀναμνησθήση, χώρας μὲν 

{ε, Ἠΐεπιε οππι οἱεο, «α]οτῖς απἲεαι πιοᾷαπι οοπ]]εῖεν εκ 

{επιρεγαππεπ!ο αξτῖθ Ἱπ πο υ1ν]πιαςδ; υβῖ επῖπι ναϊᾷε Γ- 

ρίάωπι Γαετῖ, Ἠαπιοχῖς αι Ῥετ[αράτίαχ οα]ογεαι ααρεῦίας 

τδί οα σπα, τεπή{ίεθ, Αά οα]ιάϊ επῖπα πα[απι ΠΠ(Π Πα 

νεπῖί, αποοῖτοα οβἱογῖδ πιοάμπι αἩρεης αΐᾳαπε τειη]{[επθ 

Ρτο απιῬ]επ![15 οοε]Ι Ἰἴεπιρεγαπεπίο υατίαδῖθ. Ίαπ οσἴραθ 

οπιπῖραςδ πιεπηϊηΙῇΠε ἆερεθ εοτιπη, ᾳααε 1π απίνετίαπι ἀῑκιί 

πεο οπιπῖα υὐῖφιπε νε]]ε ρετοῖρετε, Αἱ ᾳπαεπαπῃ Ἠαεο [απ 

ΠΙπηΙΥάΠα εα Ύπαθ 1Π οοπιπιεπἰαγΙς Ίπ εαθ Γεπ[εηίϊας Ηἱρ-- 

Ῥοοταῖῖς» 4παο αρΏογ1[πιῖ ἀπ[οπϊραπίασ, εἰ ἵπ ας οοπαρ]αγῖ-- 

Όιας τεοεπ/[επάα ἀππίπμδ. Όποταπι πδὶ παπι αΠηπῖά Ῥο- 

Πίαπι Γμετ]έ, οπιπῖαπι 918ε εαπάεπι νίπι ἨΠαβεπί πιεήι]η]{[θ 

οροτίεί εχὶΠίπιατεηιε ΓΕΓΠΙΟΠΕΠΙ 1π οπιπῖρας αεο]ρ]επάσπα 

ε[ε, «πα οπιπῖαπι οοπππιηπῖς {ἲ. Θίο 1βίίας εἳ παπο 
Ἡιρροοταίες Πβεγπῖ {επιρογῖθ πιεπη]ΠΙ{; {ὰ νετο Τερίοπεπι, 

αεϊαίεπις π{απα οογροτίθ παίηταπα ΓΕΥΟΟΔΓΕ 1π ἨΠΕΠΙΟΓΙΤΑ 

ἄεμεε; Ίεπιρθ τερίοπειη {Πρίάαπα, αεἰαῖετα Γεπῖ]ετα, τα[απι 



{1ΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ ΣΠΟΜΝΗΙΜΑ «1, ϱϱ9 

Εά, Οµαί. ΧΠ. {11.1 Κά. Βα[, γ, (647.) 

ψυχρᾶς, ἠλικίας δὲ πρεσβυτικῆς, ἐθών δὲ τῶν καταψυχὀν- 

των τὸ σώμα καὶ φυσικῆς κράσεως τῆς Ψυχροτέρας. ἅπαντα 

γὰρ ἐνδείκνυται ταῦια τὴν αὐτὴν ἔνδειξιν τῇ πρὸς Ίππο- 

πράτους ὥρᾳ γεγραμμένη. ἀλλά καὶ ὥσπερ ἕν καμῶνι πρὸς 

τὸ Φρρμότεῥον ὑπαλλάττει τὴν Φεραπείαν, οὕτως ἐν 9έρευ 

χατὼ τούὐναντίον ἐπὶ τὸ ψυχρότερον ὑπαλλάξεις. «ἀνάλογον 

δὲ τῷ θέρευ κατο τὰς θερμᾶς ἡλικίας τὲ καὶ χώρας ἔθη 

τὲ καὶ κράσεις σωμάτωνι πάντων μὲν οὖν βημόή ἐν- 

δεικνυμένων αὐξήσεις ἐπὶ τὸ θερμὸν ἅπασαν τὴν Ῥερσπε η, 

Απάντων δὲ ψύχειν ἐπὶ τὸ ψυχρὸν" εἰ δὲ τα μέν ἐπὶ τὸ 

θερμαίνειν 76, τὰ δὲ ἐπὶ τὸ σπα, προτρέπει, πρός τε τὸν 

ἀριθμὸν αὐτῶν ἀποβλέπων καὶ τὴν δύναμιν, οὕτως ἂν ιά- 

λιστα οπολόσαι τοῦ προσήκοντος μετρίως κατὰ τὸ θερμαί- 

γειν τε καὶ ψύχειν, 

κδ. 

Καταδεῖν δὲ μηδὲν μηδενὶ, μηδὲ περιπλάσσειν, εὖ γὰρ εἰδέναι 

χρὴ, ὅτι πίεξι καὶ ἀχθοφορίη πᾶν κανὸν τοῖσι τοιούτοι- 

σίν ἐστιν. 

οοσΗα θἱ186 οοτριθ τε[ροταηί, οογροΓῖ5 παϊυταπι ΓΓΙρΙάΙο-- 

χοπ. Φἰᾳιίάεπι ηπεο οπιπία ἴάειπι Πογίαπίαν αο {επιρας 

οι]ας Ἡιρροοχγαίες ΠΙΕΙ. Φεὰά οαπεπιαάπιοάσπα Πῖθπιθ 

ειχα οπθαι οα]]άίογεπι αἀμῖρεῖ, Πο αε[ἰαίε οοπίτα Τα Γρὶ- 

ἄϊογεπι αἀπιονεδίς; οἱ βειί 1η αε[ίνο {6ππροτε, Ιἴα 1Π αεἰαίο, 

τερίοπθ, οοπ[αειµάῖπο εἰ παίηγα οοὐροτίθ οα]]άα. Οποάβ 

οπισία οα]ε[ασϊεπάμπι ε[ῇε ἀεπιποῖοπί, οα]άτογίρας Ργαεί- 

ἀἳῖς πἰονῖα; { τε[Γἰσεταπάαπι, Γπρίάϊοπίθαςς Απ αῑα αἆ 

οα]ε[αοϊοπάσπι, αἰία αἆ τε[γρεταπάμπα Πογίεπίας, 1ρΓΟσΙπν 

ἨΤΠΠΕΓΙΠΙ 8ο υίπι [ρεοἰαυῖ. Θίο οπῖπα πιαχῖπιε ΟΟΠΥΕΠΙΕΙ-- 

ἰοπι οα]ε[ασϊεπάί εἰ τα[γΙσεταπάϊ πιοᾷσσα οοη]ΙοῖθΒ. 

ΧΧΙΥ. 

Νεμιε υἷ]α γε φμάρίαπι ἀευϊπεῖες, πεφιε αἰιφμιά Ίπροπες.. 

Φοἶνε εμίπα Ἰΐοει Πε]ιςηιοᾶί υἱείς οπαπϊδµς πποάἰς αἰῖο- 

πα ε[]ε ργε[]ωπι ει οµ15. ου” 
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Εὰ, Όἶατι, ΧΙΙ. [111: 45.1 Εά, Βαῇ, Ὑ. (641.) 
Οὐ µόνον ἀφεῖλε τὴν διὼ τῶν ὑποδεσμίδων ἐπίθεσιν 

ἐπὶ τούτων, ᾖ διὰ πανιὸς ἐχρῆτο κατά τὲ τὰ κατάγματα 
καὶ τὰς ἐξαρθρήσεις, αλλὰ καὶ τὰς ἔξωθεν ἐπὶ τοῖς ἐρίοις 

γινομένας περιβολὰς τῶν ἐπιδέσμων"  μαὶ τὴν αἰτίαν εἶπεν 

αὐτὸς, ὅτι πίεξις καὶ αχθοφορίη πᾶν κακὸν τοῖς τοιούτοις 

ἐσείν. ἀρκεῖ τοιγαροῦν αὐτοῖς µύνα τὰ ἔργα μήτε πίεσιν 
ἐργάσασθαι µήτ ἀχθοφορίαν δυνάµενα διὰ µαλακύτητά τὲ 

καὶ κπουφύτητα. ταῦτα δὲ πάλιν οὐχ ὥς ἕλκος ἐώμενος δέ- 

ὃιεν, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐκ τῶν γεγυμνωμένων τὲ καὶ τεθλασμέ- 
γω» τἐνόντων καὶ νεύρων φυλαττόμενος σπασμόν, 

κε. 

[449] ᾿Επιτήδεια δὲ πρὸς τὰ τοιαῦτα καὶ τῶν ἐναίμων 
µετεξέτερα., ὕσοισιν αὐτῶν Συμφέρει. ἔρια δὲ ἐπιτιθέντα 

οἴνῳ ἐπιτέγγοντα πολὺν χρόνον ἐᾷν' τὰ δὲ ὀλιγημερώτατα 
τῶν ἐναίμων καὶ ὅσα ῥητίνη προκαταλαμβάνεται, οὐχ 
ὁμοίως ἐπιτήδεια ἐκείνοισίν ἐστι. χρονίη γὰρ ἡ κάθαρ- 

σις τῶν ἑλκέων γίνεται τούτων, πολὺν γάρ χρόνον πλα- 

Βυριταλϊξ ἵπ Ἠοο οα[α Ἠοᾳπ πιοάο «4 {α[οί86 ᾳπάθ 

Ῥτίπιας Ἰπ]]οίαπίαχ, απο υρίᾳια αἆ οοπιπημιία εἰ αἆ Ί- 

καία ο[ἵα αἁ άρια, Γεὰ εἰ εα5δ αιαε {απρετ Ἰαηαπι νο]νι- 

(15, Όπ]ας τοὶ οαπ/[απα 1ρ[6 τεδαἩί «παπα 1πφιΙξ: η] αςπιοςἱ 

νιῖς οπιπῖραδ Πιοᾷῖ5 αΠεπΙπῃ ε[Πε Ρτ ε[ἴαπι εἴ οπςθ. 0. 

οἳί αιίθΠι 1ρῃ5 ἰαηαπηπιοάο ορετα εἴ Ίαπαπα ΙΠΡΟΠΕΤΕ, 

Ύπαο ϱ 11 πιο] Πί εἰ Ιενῖς, οπεγὶ ε[ῖε ποη Ροίεβ. Ἠοο 

απιίεπα πιεί ποπ αἱ ααἵ μ]οενί πιεἀεαίας, [εά αἱ ααἱ πα-- 

ἀαὶῖ αἰἰγῖῖδαιε οἰιογά] 4ο ποχγῖθ ονεαί, πε ἀ[ιεπάσπίας, 

ΧΧΥ. 

4ἆ Ίαεο αμίεπα ρετεἶπεπε ποππμία επ ἓς πιεάιεαπιεπεῖς, 

οιαε οτμεπῖῖς νωἰπετίδις ἱπ]είμπειγα εα [είοει φµαε 

ἰάοπεα [ωπε, ομίομο ἱπιροβία ἰαπα ϱἴπο Ῥεγ[ω[α ἰοπρβίο- 

επι πποταπι ἴγαλαί. (µαεεµήφµε αµίεπι εν ἰἷς ππεάίσα- 

ἀπεπείς, φµαε ογιεπεὶς μἰπεγίδις ργοεῦτιως ἴπ]ιομπμγ, ραµ-- 

«ογµπῃ ἀἰογμτα ᾗωπε «εἰ ρίοεπι αεερίμπε ποπ σεφμο αἴφιιε 
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δαρὴ γίνέταυ, τιγὰς δὲ τούιων ἀγαθὸν ἐπιδέειν. εἰδέναν 
3 ’ ΄ .. « 3 /΄ Δ ” 3 

μιὲν δή που. σάφα χρΗ, ὅτι ἄναγκη τον ἄνθρωπον χωλον 

αἰσχρώς γενέσθαι. ὁ γὰρ ὁ ποὺς ἐπὶ τὸ ἄνω ἀγέσπασταυ 
” η 4 4 2 , π ; » η" 

(υπῶν τοιούτων καὶ τα ὁστέα τὼ διολισθήσαντα ἔξω ἐἑξε- 
5, .) ωά ” ’ 3 

χοντα φαίνεται. οὔτε γαρ ψιλοῦται τῶν τοιούτων ὁὀστέων 
] Π ε αι 4 3 ΐ 3 ἀΔ ἃ ’ ” 3 Π 

ουδὲν ως ἐπὶ το πολυ, εἰ μή κατα βραχύ τι, οὔιε αφί- 
3 ” - 3 - 

σταται, αλλὰ περιωτειλοῦται λεπτῆσεν ὠτειλῆσε καὶ ἄσθε- 
’ - ’ 

νέσι και ταῦτα ἢν ατρεµίζωσι πουλὺν χρόνον ἣν δὲ μὴ, 
ἑλκύδριον ἐγκαταλειφθῆναι κἰνδύνος ἀναλθές. ὅμως δὲ 

« σ-3 ͵ ’ 

περὶ οὗ λόγος οὕτω μὲν οἳ ἐητρευόμενου σώξονται, ἐμβλη- 
.- ” 3 ’ 

Φέντος δὲ τοῦ ἄρθρου καὶ ἐμμείναντος ἀποθνήσκουσιν. 

"Ἔναιμα καλεῖ φάρμακα κὠν τούτοις τοῖς βιβλίοις καὶ 
τῷ περὶ ἑλκών, ὅσα παραχρῆμα τοῖς τραύμασι προσφέρε- 

ται. τούτων οὖν, Φησὶν, ὅσα διὼ πλείονος χρόνου λυόµενα 

δύναται μεταξὺ τῶν λύσεων ἐπιτέγγεσθαι, παραληπεέον ἐστὶ 
μάλιστα. βούλεται γὰρ ὥσπερ εἆλλα πάντα τῆς Θεραπείας 

ία ργο[ιοιωέ, φμαπάοφιϊάεπα μἰοεγωτα ριγβαιίο ρογτί- 

δι ἵπ ἰοπρίμς ἵεπιρις, ἀἱμείμς επἰπι πιαάεπε, ᾖογιπα 

Γαππεη ποππµία με[ίεγ ἀεἰιραπίμγ. δοίγε αµίεπι αρετις 

τοπυεπῖὲ πεεε[]ε ε[]ε Ποππίπεσα εµηρίτεγ εἰαιαάίσατε, Φε 

νεγ[ιω ρατίεπα [μρεγίογεπι ῥες ἰγα]αιιγ εἰ ο[]α ἔμπαια αὖ 

επτεγἰογί ῥρατίε ρτοπαίπεαπι. Ίετε επῖπι πιει εα Ἶϊς 

ο[ [δις πμάαεμτν πῖῃ ραμμίωα ο μὶά πεφµε τεοεᾶιε, [εὰ 

οἰσαίγια ἱπάμείεμγ εεπμὶς αἴφμε ἵπ[ιγπια, «ἐαφιμε ποππι[ῖ 

πμ] (επαιροτὶς εοπφµίε[οαπε; αἰίοφιμίπ ρετίομίωπι ε[ξ 

πε Τεπιαπεαὶ μἰοι[ομίμπι, φιιοᾶ ομγαϊίοπεπα ποπ αἀπιμεαι, 

δεά φιοά αἆ ψτορο[ίωῖπ ππαίμπα αἰείπιει, [ λαο γαϊΐοπα 

ομγεπίµγν [ετραπίμγ: [ αγίϊομ]ις Τεροπαίιγ πιαπεαίφ ει 

ἐπ ενιίωπι ργαεοὶρίίαλιμγ. 

Μεάϊοαπιεηία, οϱπαε να]πετίρας [αἰϊπι Ἱπ]οϊαπίατ οἳ 

1η Ἠ]6 ΠἨβχϊ εἵ 1η 6ο απ ἆε π]εεγίριας εἴ, ἔναιμα αὐ- 
Ρει]αί, Ἰπίεγ Ίαεο 4πας Ιοηρῖοτϊ ἴεπιροτο τε[ο]ναπίαχ αἳ 

Ππ[ετῖπϊ ἆππι [οἰναπίατ Ρρεγ[απᾷϊ ρο[απί, αἀπιογετῖ ροΠΙΠ]-- 

παπι ἀερεπί: Πααϊάεπι οοπβΠα1ξ, απεπιαἁπιοάυπι ἵπ ἰοία 
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αυτών πρὸς τὸ καρηόρικύκατον εἶδος ἔχειν τὴν ἀναφορᾶν, 
οὕτω καὶ τὸ μὴ ἐπιδεῖν τὸν κάµνοντα καὶ τὸ μὴ συνεχώς 
ἐπιλύειν. διὰ πλέονος δὲ χρόνου λύεσθαι δύναται τῶν ἔναί- 
µων φαρμάκων τὰ ξηραντικώτερα, φυλαττομένων ἡμῶν ἐν 

αιιοῖς τὸ διὰ σφοδρότητα ξυντατικὀν. παραδείγματος ὃ᾽ 

ἕνεκεν, ὧν ἴστε δυοῖν φαρμάκων μνημονεύσω γεγραμµένων 
ἐν ἁπάσαις βίβλοις, ὅσαι συνθέσέως τῶν φαρμάκων ἔχουσυ 
συμμετρίας, ὁποῖαι αἳ τοῦ ᾿4νδρομάχου δύο καὶ ἡ τοῦ 
“ρα µία καὶ ἄλλων εἰσὶ πάμπολλαι, δι ἀσφάλτου μὲν ἄλλα 
σαάθµακα συντίθενται. «καλεῖται δὲ τὸ μὲν ἕτερον αὐτῶν 
Ἀάρβαρος, τὸ ὃ᾽ ἕτερον Κυδικηνὴ πλέον ο) τὸ ἔναιμα ξη- 

θαΐνουσα βλάπτει μᾶλλον ἢ ὠφελεῖ, συντείνουσα τὰ µέλη 

ἁαὶ ὀδυνῶσα. τὸ ὃ᾽ ἕτερον φάρµακον ἐπιτήδειον, ὅταν γὰ 

καὶ αὐτὸ συµµέτρως ᾖ κἐκραμένον. ᾖἔνια γὼρ καὶ τούτων 
ἀμειρότερόν τε ὀἑηραίνει καὶ σκληρὰ κατὰ τὴν σίστα- 

σέν ἐστιν. ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς τῶν τοιούτων φαρμάκων 

διαφορᾶς» ἐν τοῖς περὶ τῆς συνθέσεως αὐτῶν ἐπὶ πλέον 

γε]ἵπαια οαγα[ίοπς, 6ο [ρεοίαπάαπι ε[ἴο αἱ Πεπῖεπάϊ νἷπι Ἠα- 

Ῥεαί. Ἠαο επῖπι 4ο οαυ[α πει νιποι]απα Ἱππροπίΐ, πεφιθ 

Γγεηιιεπίεν [ο]νιί, Ἐκ ππεάϊοαιπεπ[ῖς ἀαἴεια 4παο ογπεΠ[18 

νυ]πεινῖριας Ρτοίίπας Ἰπ]οϊαπίαν, εα Ιοηρβίιοτὶ ἔεπιροτϊς 1π-- 

{εινα]]ο [ο]νετα Ἰϊσεί, «4 ἆαςε ναἱιάϊογεπι Ποοαπάϊ Γπου]αίεπι 

λαδεηπί, εα ἵαπιεα οβΗἴἴοπς πθ οὗ νεμεπιεηίεπι ΥΙΠΙ ϱΟΠ- 

ἱναμεπάο Ἰαεάαπί. Ώιο ααΐεπι ππεάϊοαπιεπία παε ἰοία 

πορίῖς [απέ ρταίῖα εκειηρ]ϊ ΟΟΠΙΠΙΕΠΙΟΓ4ΡΟ: Ἱεραπίας επῖπι 

ἵπ οπιπῖρας Ἠργῖς ἆς πιεᾷἰοαπιεπίογαπι οοπιρο[Π!ἴῖοπε, απα- 

165 [απί ἆπο Απάγοπιαομῖ εἳ ΠΠ Ἠεταρ εἰ αΠοτΙπῃ Ρει- 

πι]. Οοπιροπυπίας ππεάϊσαπιεηπία Ἠαπεο εκ Ῥππιῖπε: 

α]ίθγπα Ῥανρατυπα, ΟΥ2ίοεπαπι αίοταπα ποππαίασ. Ἠοο 

απ π1 πηασὶς Ποοεῖ απαπι ορι5 Πί, ππεάἰοαπιεηίϊ ᾳ4αθ 

ογαθη!ῖς νι]πετίρας Ππ]οϊαπίας οΡε[ι ππαρῖ απαπα Ρχοβί, 

απσπα. πιεπιργα οοπἰταμαίϊ εἰ ἀἆο]οτεπι αΤεγαί; ΔΙἴεγΗΠι Υεγο 

πιεζἸοαπιεπέαπα Ἱάοπειμπα ε{ι, { αιοάεταία πηχίπγα Γαεγῖ 

οκ 18 Παᾳαϊάεπι ποπµ]]α ρίαφ Ἰα[ιο εκβεσαπίὶ εἲ ἆπτα [απΐ, 

γεταπι 4ε Π]αδιιοςί πιεάἸοαππεπίογαπι ἆἱ[οτπιῖπο 1π ορετθ 

4ο οοπιροβίίοπα ἐἱρίοτιια {α[μς ἱπασοίανίμιδ. Ώιαρ Ρρο[ί 
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λέγεται. τών ὃ ἐφ Ιπποκράτους ἐφεξης ’ ρημέφόνι, τὰ 

πλεῖστά ἔστε σαφῆ τοῖς µεμνημένοις, ὧν ἔμπροσθεν εἶπον 
ἐξηγούμενος, αὐτό τε τοῦτο τὸ περὶ ἄρθρων θιβλίον καὶ 
πρὸς αὐτὸ τὸ περὶ ἀγμῶν. τὰ δὲ ὀλιγημερώτατα τῶν ἐναί- 
ων καὶ ὅσα ῥητίνη προσκαταλαμβάνεται, οὐχ ὁμοίως ἐπι- 
τήδεια ἐκείνοις ἐστί:. χρονίη γὰρ ἡ κάθαρσις τῶν ἑλκῶν 
τούτων γίνεται, πολὺν / 9 χρύνον πλαδαρή. τίνα μὲν ὁλι- 
7ημερώωτατα λέγει τών ἐναίμων, οὐ Ἰαλεπῶς ἐξευρήσεις, 
εἴ γὲ µέµνησαι τῶν ἐν τῇ πρὸ ταύτης ῥήσει κατὼ τὴν 
ἐξήγησιν εἰρημένων, [445] δῆλον 7αρ ὅτι τὸ δι ὀλίγων 
ἡμερῶν λυόµενα κέκληκεν οὕτως. ὃν ὀλίγων ὃ᾽ ἡμερῶν δεῖ- 
ται λύεσθαι τῶν προειρηµένων ἀσθενέστερα" συγχωρεῖ γὰρ 
αΏροίζεσθαι νο τοῖς ἕλκεσιν ἔχῶρα η Η δια τὸ μὴ 
ξηραίνειν αὐτάρκως. ἔνιοι ὃδ᾽ αὐτῶν τῶν παλαιῶν ῥητένῃ 
προσκατελάμβανον έξωθεν οὐκ οἶδα τἰνε λογισμῷ χρώμενος, 
πολλὰ γὰρ εἰπεῖν ἐγχωρεῖν φυλαττομένου ὃ᾽ πποκράτους 
ἅπανια τὰ τοιαῦτα φάρμακα περιττὸν τὸ μηκύνειν" ἐν γαρ 
ταῖς περὶ τῶν φαρμάκων πραγµατείαις, ὅσα χρὴ περὶ τού- 
των ἐπίστασθαι διώρισται πάντα. µκνυνὶ δὲ περέ τε τῶν 

Ίαεο αἳ Ηϊρροεταίο Ποπαπίας ππαρπα ες Ρατίο ρίαπα Γ1Π, 
Π 4παε [αρτα εἰ 1Ω οοιηπιεπίαγϊϊ ἐπ Ιρταπι πο ἆθ αγῖ- 

: εσας εἰ απῖε Ίπ επι απϊ ἆε Γταοίατῖς ε[ι ργοάἱάίπιας, ἵπ 
πηεπιοτῖα Παβεαπίατ,. Όπαεπαπι εκ 1ς πιεζΙσβπιθη[ἷς ᾳπαε 
εγαεπί]ς να]ηετῖρας Ῥτοῦηας ἰπ]οϊαπίαν ραπσογαπι ἀῑεταπα 
γοοεῖ, ΠΟΠ ΠιαΦΠΟ περοίῖο Ἰπνεπῖες, Π ἵπ πιεπιογία Ἠαδεας, 
ᾳπαθ 1π εκρ]απαίῖοπο Ργοχίπιε Ῥοβίαε οταοπίς (γαάίςϊ-- 
πημ». Ραϊεί επἶπι εππι {ο αρρεΙΙατο πας ες ραποοτιπι 

ἀῑεταπι Ιπίεγνα]]ο [οἰναπίαγ, Ἐκ Ιπίεγνα]]ο απίεπα ραπσο- 
ταπα ἀῑεταπι [ο1γετο οΟΠΥΕΠΙΙ «ϱπβεοµπᾳαε εκ Ρτορο[ίἶς 
1πβγπιῖοτα Γαπῖ. Ῥαἰαπίαγ οεπῖπι 1π αἱοεγῖρας πηπ]ίαπι 
οο]]ϊςι [απιεῖ, εο αἰιοά ποπ [αἱ εχῄῃοσεπί. Ἠαες α ΠΟΠ- 
πυ]]19 ες νεἰετῖρις τεῄπα εχί]η[εοις εκοἰρἰεραπίατ, 4ποΓ- 
{απα πΠε[εῖο,. Μα]ία οπῖπι ἀῑοί ρο[ζαπε, [εὰ αππαπα Ηιρρο- 
γαίες αἩ οπιπῖρας Ἠΐς πιεάιοαπηεη!] αὐ[μπεαί, ]οπρίας 1αΡἱ 

΄ορεγαο Ργείῖαπι ποὮ ο[ι. Ίπ ορεγε επῖπι ἆᾳ πιθάίοασπιοῃ [19 
΄παο ἆε Ἰῖ [οἶτο εοπνοπ/ῖ οιππία επ[εφιιαί [απαδ; πππο 
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προκειµένων αὐτάρκως λέλεκται καὶ τὰ τούτων ἐφεξῆς εἰρη- 

μένα ἅπανια ὑπερβήσομαι τοῖς μὲμνημένοις τῶν προεξη- 
γουμέιων ταῦτα σαφῇ. 

κστ. 

(618) Ὁ αὐτὸς δὲ λόγος οὗτος, ἦν καὶ τὰ τοῦ πήχεος 

ὀστέα τὰ παρὰ τὸν καρπὸν τῆς χειθὸς ἕλκος ποιήσαντα 
ἐξίσχηι ἤν τε εἰς τὸ εἴσω µέρος τῆς χειρὸς, ἤν τε εἰς 

τὸ έξω. σάφα γὰρ ἐπίστασθαυ χρὴ, ὅτε αποθανεῖταί ἐν 

ὀλίγησιν αἡμέρησι τοιούτῳ Ὀανάιῳ, οἵωπερ πρόσθεν εἴ- 
ρηται, ὅτῳ ἂν ἐμβληθένια τὰ ὀστέα ἐμμείνη' οἷσι δ᾽. 
ἂν μὴ ἐμβληθῇ, μηδὲ πειρηθῇ ἐμβάλλεσθαι, οὗτοι πολὺ 
πλείονες περιγίνονταυ.. ἐητρείη δὲ τοιαύτη τοῖσε τοιού-- 

τοισιν ἐπιτηδείη οἵηπερ εἴρηιαι. τὸ δὲ σχῆμα αἰσχρὸν 
τοῦ χωλώµατος ανάγκη εἶναι καὶ τοὺς δακτύλους τῆς χει- 

ρὁς ἀσθενέας καὶ ἀχρμίους. 

” - 9 σι ’ ᾽ / [ 

«ὸσπερ ὅλον το μεταξυ γόνατος καὶ αστραγάλου ανή-- 

μὴν ὀνομαδευ συγκείµενον ἐκ δύοιν ὁστῶν, οὕτω καὶ τὸ 

Επίθπι αιιοᾷ αἰ[ιπεί αἆ ρτοροβία, [αἱ] Ἠαεο [απί, Όπας 

Γοφπαπίας οπιπία ῬΡταεϊοτιρίωας, οππΙ πιαπ][ε[ία ΠΠ 18 

οἱ Θ6ογασα ππεπι]πεγ]πί Ύωὰε απἱο ϱχρ]απαγΙπηδ. 

| ΧΧΥΙ, 
Ἐαάεπι γαιίο ε[ξ, [ ὀγαο]ηϊ ο[]α αἆ ππαπωτη αἀ[εείο µἶοεγε 
[νε ἵπ ἰπιεγίογεπι ραγίεπι [νο ἵπ επἰεγίογεπι εποεάαπε, 

6ετέµπα επῖπι [είτε οοπμεπῖε [ιοπιύπεπι ραμοῖς ἀἰεδις ἱπ-- 

εεγἱ γμτ ἰα]ὶ ΕΠΕΤΕ ππογιῖς, ομαῖε [ωργα ρο[μῦπµς, {[ 

γερο/[ιέα ο[]α Γιεγίπε οοπΙΙπεαπμίµγοµε; [εὰ [ πεπιο Ἰαες 

εἰ τεροΓµεγίε φεὶ ΤΕΡΟΠΕΤΕ τεπιαγίε, ἴοπβε [αερίως {ίδε- 

ταϊμγ. (μὶ πιαῖο πιεάενὶ εαάεπι Υαείοπε επρεάϊἰε Φφιια ᾗι- 

Ῥτα ἀἰπίπιμς: ἀεργαυαίίοπεπι ϱεΥο ἀέΓοΓπΙεπι ΤΥεάᾶἰ ας 

ἀἱρίιος ππαπις ἴπ[ιγππου αἴφιε ἱπμείίες [ιετὶ πεοε[]ε ε[. 

Οιεπιαάπιοά σπα π ογιιγαο {οίππι 1 αιιοά ἀπίετ {αλαπα 

εἰ σεπι εἴὶ, ἆποριν ο[ῖρις οοιἰεπίμπα κνήµην αρρε]]αΠί, 
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αειαξὺ βραχίονος καὶ καρποῦ πῆχυνι οὐδὲ τοῦῦ ἓν μωκ. 
ὑπάρχον, ἀλλ ἐκ δυοῖν σύνθετον. ὀνομάδεται δὲ τὸ μὲν 
ἕτερον αὐτῶν κερκῖςι τὸ δὲ ἕτερον ἰδίως πῆχυς, ὥσπερ /5 

κάπὶ τῆς κνήµης' τὸ δὲ κατ ἀγκώνα, τῷ κατὼ γόνυ. χα- 

λἐπώτερα δὲ ἀεὶ τὰ πάθη τῶν μειδόνων ἐστὶ μορίων, ἐάν 

τε μπήῃ τι τῶν ἐν αὐτοῖρν ἐάν τέ ἐξαρθρήση. τοῦτ οὖν 

ἐαν τις ᾖ μέμνημένος ὀλίγηφ τῆς ἑξηγήσεων εἰς τὰ μἐλλοντᾶ 

μθήσεσθαι ὁεηθησεταό. 

ώιορηβδό, 
Εν μὲν γὰρ ἐς τὸ εἴσω μέρος ὀλισθῇ τὰ ὀσιέα, κάμµπτειρ 

οὐ δύναιαι τοὺς δακτύλους» ἣν δὲ ἐφ τὸ έξω µέρος, 

ἐκταννιξιν οὐ ὀύναταν. 

Τῷ μὲν ὁλισῦῇ ῥήματι διὰ τὶ χρῆταυ, δεδήλωται καεὼ 
τὸν ἔμπροσῦεν λόγον, ἠνίκα τὰ τῆς κνήµης ὁὀστᾶ παρὰ τὸν 

πόδα μεθ ἕλκους ἐξαρθρεῖν ἔφη. νυνὶ δὲ τὴν αἰτίαν εἰ- 

Πο Ῥγασ]ίαπα φαοᾷ ἀπίο ππαπαπ ϱἳ οπβίίαπι ο πῆχυν, 

αιοά βπϊΗίοι πο εκ ππο ο{ἵε, [εᾷ επ Ρίπῖ9 οοµ/ίαί, απο» 

χΗπα Ἀἱίεταπα κερκὶς, 14 εἰ ταάῖας, αἰἴεγαπι Όταεςο πῆχυς 

Ρτορτίε ποπιϊπαίασ, 1ὰ ε[ι οπ)υ]ίης, αποά Επιη]ίετ ονειῖὲ 

καπὶ τῆς κνήµης, Ίου ε[ὶ ἵη οττθ, ϱΟοπιπιῖ [ατα ἱβ]ίὴτ ᾳἴιαε 

αἆ πιβΏΙπΏ ε[ὶ οοπαπηἴμγαε αἰἲ τε[ροµἀεῖ, 1αε αἲ ου Είπε, 

11 4παε αἆ 6επµ. Μα]οταπι ἰαπιεη ραγίίαπι πια]α [ει 

[ιαοῖαο [εα Ρτοἱαρίαο Ππί [εππρες σνανίοτα [απ  Όπσαπι 

τεπι { αη]πιαάνεγίας, εχ]σιὰ εκροΒ!ῖοπε αἆ [εηιοπίία {π- 
ἀἱρερίφ. 

ΧΧΥΙΙ, 
ΊΝαπι ἀριει μδὶ ο[]α ἵπι ἱπιεγίογεπι ρατίεπι ἰμπεπίιμγ, οµΓ- 

υατὶ ποπ ρο[}ωιὲ; αδὶ ἴπ οπιεγίογεπα, ἐπιειιαᾶϊν 

πχ Ἰακατὶ ἀῑοαί ἵπ [αρεγίογίριας ο[επά(πιιβ, πδῬί ογιι- 

αἱ ο[ἵα αἀ]εοίο π]οετο ἀῑκίί αἆ Ρρεάεπι ]ηχατ; παπο γεά- 
4ετο οαι{απα γοῖο, αΙαπιοβγεπι «πι Ὀασίαια αοσεεπία 

σΑΙΕΝύΒ ΤΟΜ. ΧσΙΙΙ. τσ 
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πεῖν ῥούλομαι, ὃν Ὦν, ὕταν εἰς τὴν ἔξω χώραν ὁ πῆχυς 

ἐκστῆ μεθ’ Ἓλκους, οὐ δύνανται κάμτχειν. ἐν δὲ τῷ τοιούτῳ 
πάθει συμβαίνει τὰ τοῦ πήχεος ὁστα, κατὰ μὲν τὴν ἔνδον 
Χώραν ἐπικεῖσθαι τοῖς τοῦ παρποῦ διὰ τῶν εἰς αὐτὸ καθη- 
κόντων έξωθεν τενόντων ἐς τὸν ἄνω τύπον, [414] ὡς ἐπὶ 

τὸν βραχίονα. . τούτου δὲ συμβαίνοντος αἀναγκαῖόν ἐστι τοὺς 
δακτύλους ἀνατείνέσθαι πρὺς τὴν ἐκτὸρ χώραν, ὅπερ ἐσεῖν 

αὐτοῖς ἐκτετάσθαι. διὰ τοῦτ οὖν οὐδὲ καμφθῆναι δύναται 
τξλέως, ἀντιβαινόντων τοῖς κάμπτουσιν αὐτοὺς μυσὶ τοῖς 

ἔξωθεν τῶν μυών καὶ τῶν τενόντων. ἐἴρηται γὰρ πολλάκις 
ὡς εἰ μὴ συνακολουθοῖεν οἳ αντιτεταμένου τοῖς ἐνεργεῖν 

ἐπιχειροῦσι μυσὶν, ἀδύνατόν ἐστιν αὐτοῖς συμπληρῶσαι τὴν 
ἐνέργειαν. ὁ ὃδ᾽ αὐτὸς λόγος ἐστὶ καὶ περὶ τοῦ μὴ δύνα- 

σθαι τοὺς δακτύλους ἔκταννύειν, ὅταν εἰς τὴν ἔξω γώραν 

ἀνάσχη τὰ τοῦ πήχεος ὁστᾶ. ταθέντων γὰρ σφοδρῶς τῶν 
ἔνδον μυῶν καὶ τενόντων, καὶ διὰ τοῦτο ἐπακολουθεῖν τῶν 
ἔξω μὴ δυναμένων, ἀπόλλυσθαυ καὶ τὴν ἐκείνων ἐνέργειαν 

ἀναγκαιόν ἐστι. καὶ μέντοι καὶ ἡ τῶν ὀστῶν σύνθεσις ἕκα- 

Ώ]σοστο ἀπ 1ΠΙΘΓΙΟΓΕΠΑ Ρραγίεπα Ρτοτυπηρῖί ἀῑσια ουχναΓί πθ- 

Παοαπί, {ἵπ. Ίου οα[α [απο ασοἰάῖῖ πὶ Ῥχαυμίϊ οἶἷα αὐ ἵπ- 

Ἰογϊογί τερίοηθ οπρας αιιαο Ίπ Ῥτϊπια ραἱπιαο Ῥατία [απ 

Γαρετϊηβάαπί αἳ οκ[ετῖοτ [αρ]οϊαπίας, Ύααπα ρείπια ρα]- 

Ίηαθ ρατς {επάαίητ α ολογᾷῖ ᾳ1ιαο αξ οκιεγιοτῖ ρατίε αἆ 

αρίαπι ρεγνεηλαπί ΓαγΓαππαιο αἆ Πάππεγαπα επάαπῖέ, Οσοά 

απ εγοπῖί πεοε[ε ε[ι ἀῑσίίον νεγίις εκίεγίοτεπι τερῖο-- 

Ώςπα ἴταμὶ, απο Πί παἱ εκἰεπάαπίαν, ἸΙάοῖτοο πεαε Πεο 

Ἐχ {ἰοίο Ῥο[βαπί, απαπι εκἰογῖοτος ππα[ομ]Ιὶ εἰ οἰοτάαε 

ΠεοίεπΙρας τεηλίαπἰαγ. «Θαερία επι ἀῑχίπια ρετ[οὶ 

αοἱΙΟΠΟ6ΠΙ ΠΟΠ Ρρο[ε, ἨπΠ ορρο[Ι ππ[ομ]Ι 1 ρατεαπί απὶ 
ἂδετε ηἰμηίαγ. ἨΗϊπο εἰῖαπι Πί τί ἀῑδΙὰϊ παϊπῖπιε οχκίθι- 

ἀαπίας, «παπι Ῥτασμ οἶα ἵπ εκίεγΙοτεΠι ΡαΥΙεΠΙ ΊπονεΠ-- 

ἔωτ. Πηίετίοτες επῖπα πηα[ουμ]ί εἰ οἸμοτάαε νεμεπιεηίει 1π-- 

ἴεπάπηίανν αἴπο Ιάοίτοο απ οεάσετο εχ[ογΙογΙβς 16-- 

ᾳμεαΠί, πεοεί[[ο ε[ι εχἰετίοχιπι αο[Ιο Ἰπίεγοαί, Θεά εί Τρ[ο- 

τήπι οίπααι Ῥοβίας, αυ αμα Ὀχκαςἰίανα 1 1Π{ΘΓΙΟΥΘΙΗ ρατίθιι 
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φώς ἐμποδίδευ τὴν καμπὴν, ὅταν ὁ πῆχυς ἐκ τῶν ἔνδον µε» 

θών ἐπιβαίνῃη τῷ καρπῷ' τὴν ἔκτασιν, ὅταν ἐκ τῶν έξωθεν. 

[ὁ 

κη. 
/ -’ / 

“Οσοιοι ὁ᾽ ἂν κνήµης ὁστέον ἕλκοφ ποιησάμενον παρὰ τὸ 
/ ” Ερα] ” 3 4 "ε. ; κά .] ϕ 

γόνυ εξω ἐξίσχη, 1ν τὲ ἐθ τὸ εξω µερος, 3ν τὲ ἐς τὸ 

εἴσω , τούτοισιν τν μέν τις ἐμβάλην ἔτι ἑτοιμότερος ὅ 

θάνατός ἐστιν ἤπερ τοῖσιν ἑτέροισι, καίπερ κἀκείνοισιν 
ο 3/ ο) 4 ω 3 1 3 ’ 3 ῃ Ὀ 

ἔτοιμος ἑων, ην δὲ μή ἐμβαλων (Ἠτρευης, ἐλπίδες μὲν 

σωτηρίης οὕτω µόνως εἰσί. πιγδυνωδέστερα δὲ ταῦτα 

τῶν ὀστέων γίνεται, ὕσῳ ἂν ἀνωτέρω καὶ ὅσῳ ἂν ἴσχυ- 
θύτερα ἐπ καὶ ἀπὸ ἐσχυροτέρων ὠλισθήκῃ, τν δὲ τὸ 
ε] ’ ἃ . ” Ἆ Δ { “ ’ 

ὀστέον τὸ τοῦ μηροῦ τὸ πρὸς τοῦ γόνατος ἕλκος ποιησά- 
3 ο Ε) | 4 ἀ 3 » ” / 

ειενον ἐξολισθή, ἐμβληθὲν μὲν καὶ ἐμμειναν ἔτι βιαιότε- 

ϱον θᾶσσον τὸν θάνατον ποιήσει τῶν πρόσθεν εἰρημένων" 
μὴ ἐμβληθὲν δὲ πολὺ αἀκινδυνωδέστερον ἢ τὰ πρόσθεν, 
ὅμως δὲ μούνη ἐλπὶς αὕτη σωτηρίης. 

εἰαρ[απα ᾿Ργίπιαο Ῥραπιαο ρατῖ Ἰπῃάεί, Ρρτο]ίροτο Πεσιπι 

ΡοίεΙ, «παπα 1Π εχἰεγΙογεπα ρτοπιογείαχ ΡοΓΓΘοΠΟΠΕΠΙ. 

ΧΧΥΙΠ. 

Ὀδίομπφιε αµίεῃ ογιγὶ οὐ αἆ βεπα, εµίε [υε ἵπ ἰπιεγίο- 

γε [τυε ἴπ εκεγίογεπι μαγίεπι εποεᾶῖξ, φίδι γεσοιιᾶι-- 

Γμγ ππαϊμτίις ἰπίεγειωιὲ φµαπα αἰῖ, οιαπινὶς ἐς Φιοφιιε 

υϊίαε Ρεγἰοιιζιη ἴηίει .ε[εὰ [ { εμγαίοπεπι αἀλιδεας γερο-- 

πεγε πηϊπίτπμϊη Ιέπίαης, ᾖαο υἷα ἰαπέηπα [μες /Γαἰμεῖς [ω-- 

Ῥετεβ. Ἠαεο αµίετα ο/]α εο τπαρις ρετὶεµίο[α [μπὲ φμαπα 

οείετα» Φιο [μρετίογτα [μπε εἲ γούμ[ίογα εἰ α τοδι[βἰοτί- 

δις ρτοἰαδωπίμγ. Ομοά[ [επιογτί οὐ αἆ ϱεπι ἰμχείμτ 

μδί μοπαίμγ ππαπεαίφιιε Ἱπα]οτὶ υἱ 6ὲ οἰείμς αά]μο Ίοηπο 

αὐ[ιωπῖειων φ ματι [μρεγογίδις οα[ιόµοι [ ποπ Τεροπαϊηγ, 

τες ἴοπδε γετίοµίο[ιογ ε[ῖ φµαπι ἵι /ωμεγίογίδιις : λαὲς 

μια ἔαπιειι /[αἰωιῖς /7ε: /μφεγε[ῖ. 

Ὑν ι”] 
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αρτύριον οὐ σμικρόν στο καὶ τοῦτο καὶ τὸ κατα 

τὴν ἑξῆς ῥῆσιν ὑπ αὐτοῦ γεγραμµµένον, ὦν ὀλίγον ἔμπρο- 

ὕθεν εἴπον, ἐπὶ τῶν ἐξισχόντων ὁστῶν ἐπέ τε τῆς κατὰ τὰ 

σφυρὰ καὶ τῆς κατὰ τὸν κπαρπὸν διαρθρώσεως. οὔτε γὰρ ὁ 
ἀστράγαλος καὶ ἡ κνήμη κατὰ τὴν πρὸς τὸν πόδα διάρθρω- 

σιν ἐξίσχευ τοῦ δέρματος, οὔθ ὁ καρπὸς ἐν τῇ πρὸς τὸν 

πῆχυν, αλλ ἡ κνήμη μὲν ἐπὶ τοῦ σκέλους, ὁ πῆχυς δὲ ἐπὶ 

τῆς χειρός. εἰκότως οὖν ἐξαρθρεῖν ταῦτα καὶ ὀλισθαίνειν 
εἶπεν, ὡς ἂν ἔξω τὼν διαρθρώσεων γιγνόμενα. «νῦν γοῦν 
εὖν κνήµην ἔν τῇ πρὸς τῶν σφυρῶν διαρθρώσει φησὶν ἐξί- | 
σχειν ἐνίοτξ, ποτὲ μὲν ἔξω τῆς διαρθρώσεως, ποτὲ ὃ εἴσω, 
καΐτου κατὰ τὴν ἑξῆς ῥῆσιν οὐ την κνήµην, ἀλλὰ τὸν µη- 

ϱὸν ἐξίσχειν λέγων εἰκότως, ἐν μὲν τῇ κατὰ γύνυ διαρθρώ- 

σει ποτὲ μὲν ἡ κνήμη Φαίνεται, ποτὲ δὲ ὃ μηρὸς ἐξίσχειν. 

ἐν δὲ τῇ κατὰ τὸν πόδα διὰ πανιὸς ἡᾗ Ἀνήμη, ὥσπερ γε 
κάν τῇ κατὰ τὸν καρπὸν ὁ πῆχυο. τὰ ὃ ἄλλα τῆς ῥήσεως 

δῆλα εοῖς µεμνημένοις τῶν ἔμπροσῦεν εἰρημένων, 

τα 

Ἡοο εἴῖαπι εἶ 1 αιιοᾷ Ῥτοχϊΐπιο [αβαΙΕ ποτ ΡαγΙπι 

οοπιρτοβαῖς 4186 ΡὰΙ]Ιο [αργα Ππάϊσανίπιι ἆε ο[]θιις οἳ 

αἆ (αἴππα εἰ ας πιᾶπΙπα οπἰο εχοεἀεπραάδ. ἨἈεαε θΠΙΠα 

Ία]ις ἵπ οοπηπηἴωχα ογΙγ 4ο αἆ Ρρεάεπι ε[ί πμάαία/ 

Ώθ(ιιο ῥεῖπηα Ρᾶηαο ραῖς 1Π οοππη[αγα ουΡΙ οσπι πα, 

{εὰ ἵπ οατο οἴἵα ογωτί οἱ 1π Ῥτασ]ίο Πμωληίεν οἶῖα Ώγα- 
ο. ἆάτα ϊρῖίας εχοεάετε Ίαεο αἱ Ίπκονὶ ἀῑχαί, αἴ αιιαα 

εκίτα οοπιπ{Παγαια οχοεάαμῖ. ΊΆΝαπο Ιἴα/αο εσας Ιπίετάαπα 

εχοἰάστε Ἰπαιί αἆ ἰα]ῖ οοπιπι[αταπι πο πιοᾷο 4ἳ εχἰογιοτῖ 

Ρᾶτία, πποᾷο αὐ Ιπιογίο: «πι παα Παρά πο ογμθ, 

Γεᾷ Γεπιασ Ἱαχατ] Ἰάᾳπς ἨΠοὮ ΙΠΙΠΙΕΥΙΙΟ, απ 1π οοπιπη][-- 

[ατα ρεπα πιοάο οΥ15, Πιοᾶο {επιαχ εχο]ά[ξ, αἆ Ρρέᾷεπι 

νετο οτας5 ἀππιίαχκαί, Ποπί αἆ πιαπαπι Ῥτασμίμπα. Οείοτα 

φπαθ ἵπ Ἠὰο ογβΗῖοπε Γαπὲ 19 ραϊεμῖ ἀπ Ἰπ πιθπιογῖ {θ- 

πθαπί Ύπαθ Ππρεγίιθ ἀῑοία Γαπί, 

---------υ------- ν 
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κό’. 

Ὁ ὠυτὸς δὲ λόγος καὶ πεερὶ τῶν κατὰ τὸν ἀγκώνα ἄρθρων 

καὶ περὶ τῶν τοῦ πήχεος καὶ βραχίονος. ἃ 7ὼρ ἂν τού- 
των ἐξαρθρήσαντα ἐξίσχη, ἕλκοο ποιησάµενα πάντα, ἦν 

ἐμβληθῃ, Θάναιον φέρει μὴ ἐμβληθέντα δὲ ἐλπίδα σω- 

τηρίης. χώλωσις δὲ τοῖσι περιγἐνοµένοισι. Θανατωδέστερα 

δὲ τοῖσιν ἐμβαλλομένοισίν ἔστι τὰ ἀνωτέρω {445 ] τῶν 
ἄρθρων ἀτὰρ καὶ τοῖσιν ἐμβαλλομένοισε πινδυνωδέστερα 
αὐτὰ ταῦτα. εἰ δέ τινι τὰ ἀνωτέρω ἄρθρα (649) εξ- 
αρθρήσαντα ἕλκος ποιήσαντα ἐξίσχου, ταῦτα δέ τι μαὶ 

: ἐμβαλλόμενα ταχυθαναιτώτατα ἔῃ καὶ μὴ ἐμβαλλόμενα 

κχινδυνωδέσιερα. ἐπτρείη δὲ ἤδη εἴρηται, οἵη τις ἐμοὶ 
δοκέει ἐπιτηδειοτάτη εἶναι" ὅσοισι δὲ ἄρθρα δακτύλων 1 

ποδὸς τῇ χεερὸς ἐξαρθρήσαντα ἕλκος ποιήσαντα ἐξέσχδ, 

μὴ κατεηγότος τοῦ ὀστέου, ἀλλὰ κατ αὐτὴν τὴν ξύμφυσῳ» 
ἀποσπασθέντος, τούτοισιν εἰ ἐμβληθέντα ἐμμένεν, ἔνν 
μέντοι κἰνδυνος σπασμοῦ, ἣν μὴ χρηστώς ἐπερεύωνται, 

ὅμως δὲ το ἄξιον ἐμβάλλειν, προειπύντα ὅτι φυλακῆς 

ΧΧΙΧ. 

Εαάρτα ταιῖο ε αγεἰομίοτωπι φιὶ αἆ ομδἰ οοπηπιἰ[Γιιγαπη 

18, πεπιμο εμθὶεὶ ϱἳ [εππεγὶ, (μίομµπφιθ επἶπα εἰ μὲ 

φεμπι {παπί οµίε εποεάμπε, ᾖ τε[ξιαπειτν ΟΠΕΣ 

πηογεἰΓετὲ [μπες [η πμ Τες ΠΟΝ ΟΠΙΠΙΠΟ ἀε[ρετατῖο- 

πεπι Ἰαῦει, /[εὰ ἐς φμὶ ἰδεγαπίμγ ππεπιόγμπα Τεπιαπεε 

ἀερταφαίμῖα, πιαβὶς αμίετῃ πιοτεϊ[ετὶ [ωπε, [ τέοοπάαιι- 

εµγ αγεϊομἰί [μρετίοτες; /εά ει ἰἶάεπι [ 10 Γεεοπάα μή, 

αἰῑίς [πϊ]ίεεν [πε ρεγιεµἰο[ίογει, «οἱ ομὶ εΓΡο [μρετῖο- 

γες αγϊεμ]ὶ ἱμναιί επι μἱσετε εµῖθ εποεάαπε, αμδὶ γε[ῖ-- 

ἐμαπίμγ οε]εγγίπιε ἵπ εἰἰειεηη Ργαεερίιαπες μδί ΠΟΠ Τετ 

Εἰειαπίμγ, εειεγὶς ρετοµἰο[ίοτες [μπί (ἀιταξίο αιίετα 

ὅµαε πεί εοπιπποάϊἰ{βηια νἱάειμγ Ίαπι επρο[ια εβ. «ὲ 

οιῖδμς ἀἰρίίογμπῃ ρεᾶις υεὶ ππαπµς αγιἰομἰί ἰμαατὶ αά]εοίο 

μίοετε εμµίε επ οε[]εγμηε, ο[]ε φμἰάεπι πο [γαοιυο, /εἆ αὐ 

ἔρ[α εὐπαπαϊ[]ωγα γεεεάεηιε, ᾖ[ γερο[Ηῖ Ππαπεαπὲ. Πεγο- 

στι αῑ[έε[οπίς γεγιοιίωπῃ ἐππρεπάεε, πίβ , "ο αιίεη- 

ἁαπεωτ. Ἐκρεαϊὲ εαπιεπ, μδί ρταεάἰπετίς [ιωπηπα εγα 



τ10 Σ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ το ΙΗΠΗΠΟΚΡΗΤΟΙΣ 

Εά. Οὔατι, ΧΗΠ. [445.] Ε, ΡΒα{. Ῥ., (649.) 
πολλῆς καὶ μελέτης δέεται" ἐμβάλλειν μέντοι ῥήϊῖστον καὶ 

Φυνατώτατον καὶ τεχνικώτατόν ἐστι τῷ µοχλίσκῳ, ὥσπερ 

καὶ πρὀσθεν εἴρηται ἐν τοῖσι κατἐαγνυµέχοισι καὶ ἐξίσχου- 

σιν ὀστέοισιν, ἔπειτα ἀτρεμέειν ὡς μάλιστα γρὴ καὶ κα- 

τακεῖσθαυ καὶ ὀλιγοσιτέειν. ἄμεινον δὲ καὶ φαρμακεῦσαι 

ἄνω κούφῳ τινὶ φαρμάκῳ. 

}ἰκότως εἶπεν ἄρθρων ἐνταῦθα »ατὰ πλῆθος, ὥσπερ 
” -ν Δ 

ἐπὶ τῶν κατὰ τὸ γόνυ. περὶ μέντοι τοῦ περὶ τὸν καρπύὀν τε 
Δ Ν ' 3 ; 2 - ” - 

μαὶ τὸ σᾳυρὸν διερχόμενος, οὐκ εἶπεν ἄρθρα πληθυνιικώς. 
” 4 3/ Π Δ αν Δ ’ δλο8 ς 3 ς 4 

ὅτι δὲ αρθρα πλείω κατα τοῦτο το χωρίον εἰσὶν, ὑπὲρ ου 

νῦν ὁ λόγος αὐτῷ πρὀκειται, διὼ τοῦ τρίτου τῶν εἰς τὺ 
περὶ ἀγμών ὑπομνημάτων ἐδήλωσε. τὸν αὐτὸν λόγον εἶναί 

φησι τὸν νῦν ἐνεστῶτα τῷ προειρημένῳ περὶ τῆς κατα γόνυ 

διαρθρώσεως" ὥσπερ γὰρ ἐκεῖ ποτὲ μὲν ἡ κνήμη, ποτὲ δὲ 
« 3 2. / 314 Ν λ  Ν ! Ν ου 
ϐ µηρος ἐξίσχειν ἐλέχθη, κατα τον αὐτόν τροπον καὶ νυν 

ἐνίοτὲ μὲν ὁ πῆχυς, ἐνίοτε δὲ ὃὁ βραχίων εἰς τὴν τοιαύτην 

ει ἀῑ]ίσεπεία ορι» ε[]ε εο; Τεροπετε. Γαοϊ]ίπιο αμίεηη 

εἰ πιααίπιε Ῥγοππριε πιαβποφιιε οµπῃ αγεὶ[ιοίο Τεμοπιπειγ, 

{ αἀἱραιμγ ραπί[ίως, φμµεπιαάπιόάμπι [ωρτα ἀἰαίπιως ἰπ 

ο/δως [γαοεὶς ἰμααείφμε: 9ο Παοιο ομείε[οετε Ίοππο ἄε- 

δει ομὔαγεφµε εἰ πιοᾶἰεο οἶδο μες [αεωσμο ε[ὲ Ιευί αἰἱ- 

4ο ππεζἰοαπιεπεο Φµο υοπαίεμπα οἶτει ἐρ[ωπῃ ρµγβαγε. 

Μεγιίο Ἠϊο ατήοα]ος ἀῑπΙτ πια] ΕΗπά]πῖς Πμπηετο, απθπῃ-- 

αἀπιοάσπα ἵπ 6επα; πὈῖ νετο 4ε οοιημι/Ίητα 418ε αἆ {α- 
ΊἸωπ εἰ ἆο θὰ ᾳµβθ αἆ πιαηαπι Ἰοφαϊέας, ΠΟΠ Ρο[αῖξ αγίῖ- 
οπ]οῦ πιη]11ιάἶπῖς Ὠμππετο. Ῥτοροβίαπι νετο ἨΠππο Ραί- 

ίθπι ΠΟΠ ἩΠο ἰαπίππι ατίοσ]ο οοπ[ϊπετί Ίπ {ετίο οοπι- 

πιεπίαγ]ο ἵπ Ἠβταπι 4ε {γαοϊατῖ ο[επάΙπιας. Ἐαπάεπι Ἱπ- 

απῑε ταοπεπι ε[ε Ἰη)]αθ οοπιΙῄαχαε εἵ εἶα ϱππο αἆ 

δεπα, ἆ4ε Ύὐα Ρτῖθ {γαοίαντῖ: παπι αποπιαάπιοάσαι 1Ρί 

πιοάο Πρίαπα, πιοάο ἴεπιμς εκοἰάενε ἀῑοίαπα εἴἰ, τα παπο 



ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ ΣΠΟΜΝΗΜΑ -. τιι 

Εὰ. Οµασι, ΧΠ. [445.] Ν .. Ραῇ. Υ. (640.) 

ἔρχεται διάθεαιν. ἃ ὃ᾽ ἐφεξης λέγει τούτοις, ἅπαντα ἐστιν 

εὔδηλα. 
-----------ιυ'-ῬΏ. 

νὰ 

- ἔ Ἀ 

Τὸ δὲ ἕλκου ἐητρεύειν ἢ ἐναίμοισι τοῖσιν ἐπιτέγατοισεν Ἡ 
- ή 

πολυοφθάλµοισιν ἢ οἷσιν ἐν κεφαλῇ ὀστέα πατεηγότα ζη- 
΄ 

ε/ 

τρεύεται, κατάψυχρον δὲ κάρτα μηδὲν προσφέρειν. Ἠκι- 
3 3 Δ . 3/ [ή 9 Ν 3 

στα μὲν οὖν τὰ πρὠτα ἄρθρα κινδυνώδεά ἐστι, τὰ δὲ εδ 
” ῃ Ε η ᾽ 3 3 . - ” 

ἄνω κινδυνωδέστερα. ἐμβάλλειν δὲ χρη αυὔημερον Ἡ Τῃ 
κά - 

ὑστεραίῃ, τριταίῳ δὲ ἢ τεταρταίῳ Ἠκιστα. τεταρταια 

γὰρ ἐόύντα ἐπισημαίνει τῇσι παλιγκοτίῃσυ μαλιστα. οἶσεν 

ἂν οὖν μὴ αὐτίκα γένηταυ ἐμβάλλειν, ὑπερβαίνειν χρὴ 

ταύτας τὰς εἰρημένας ἡμέρας" ὅ τυ γὰρ ἂν εἴσω δέκα 

ἡμερέων ἐμβάλλῃ, πῶν καταληπτόν. ἢν δ᾽ ἄρα ἐμβεβλη- 
/ Δ 3 , 3 , ἃ 5) ο Ν 

µένῳ σπασμὸς ἐπιγένηται, ἐμβάλλειν τὰ αρῦρον δεῖ ταχυ 

καὶ Θερμῷ τέγγειν ὡς πλειστάκις. 
------------τ----------α 

Ὠιοᾶο ουΏίίας, πιοᾶο Ἱαπιογας ἴπ Ἰάοσι πηα]απι οοπιρεἰ]- 

ἴαχ.. Όμας [εημαπίαν οπηπία Ῥ]αμα [118, 

ΧΧΧ. 

μαϊ]ίωπα αίεπα αἀνετ[ις πἱεετα ἵπ πιεάἱοαππεπεῖ ε[ξ οµμαε 

ογμεπεῖα υμἰπετίδως ρτοείπις {ἐπ]ιοαπέμγς ἴπ είς [οἰ[ίσεε 

αμ αε Ρε α[ίοπῖ αεοοπιπποάαπτμγ αμὲ πι δμρμελαίπιο ᾖεγδα 

αμε η τὶς θµαε [ταεεῖς οα[υατίας ο[[ιδμς [ιουμττηπίς πῖ- 

ΕΗἱ αµεεπι ἱπάμοὶ ἀεδει υαἰάε [τριάμπι. -4ο μτϊπεϊ φιῖ- 

ἀεπῃ ατεϊεμ]ί ππηίπιε γμεγιομ]ο[ί [ωπ, /ωμετίογες πιαβίν 

Ρετίομίο[ε ἰαεάμπίμν. Ἐοάεπι αμτετα ας τε(βειεπᾶί [μπᾶ 

φεὶ οετιε μο[ετίογί, Τετιο αμῖ φματίο παἰπῖππος: [1οιμῖάεπα 

Ἅµατιο ἀίς ππαωτη γεογμάε[οεγε πιααῖτπε υἰάεπιιδ. [δὲ 

εἴΡο ποπ ῥτοιῖπις Τεεοπάαπειγ, μὶς ἀἰεδιως [ωρεγ[εάεν- 

ἄεηι ε[; οοπιϊπετί επίπι [οίει, φιοά πίτα ὀεεεπι ἀῑες 

εοπᾶϊεων. ΘΟιοάβ τερο[ιο ατεϊομίο ΠΕΤΝΟΤΗΤΙ ἀῑ[ξεπ[ίο 

ιρεγπαΓεαιμτ» ἐἶιο επρεἰ[ῖ ἀεδει εἰ [ωζὴπᾶε εα[ἰάο ι- 

πιογε ρετ[απάϊ, 



τί 14 41ΗΝνο ΕΙΣ Το {ΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ 

Εά. (μανι, ΧΠ, [445. 446,1] Εὰ. Ρα[, Ύ. (619) 
]ΐνα μέν ἐσιν ἕναιμα ἐπίτεγκτα πρόσθεν εἴρηται, τῆς 

βοιάνης δὲ τῆς πολυοφθάλµου καλουμένης, ἥνις καὶ βοὺς 
ὀφθαλμὸς ὀνομάδεται, τῷ φύλλῳ χρῆσθαι κελεύει παραπλη- 
σίως, ὡς ἔμπροσθεν ἐχρῆτο τῷ τοῦ βηχίου, τὴν αὐτὴν. 
ἔχοντι καὶ τούτῳ δύναμιν. µέμνηται δὲ ταύτης τῆς βοτώ- 
γης καὶ 4ἄιοκλης ἐν τῷ περὶ λαχάνων. τὸ µένιοι κεφάλαιον 
ὕλης τῆς Θεραπείας φησὶ χρῆναι ποιεῖσθαι τοιοῦτον, οἷον 

κἀπὶ τῶν τῆς κεφαλῆς καιαγµάτων ἐδήλωσεν. ἐν ἐκείνῳ τῷ 

[446] βιῤλίῳ καὶ ἡμῖν ἐδείχδη ξηραντικώτερος ὁ τρόπος 

εἶναι τῆς Θεραπείας ἐκείνης, ὃς κατὼ τὸ περὶ ἑλκῶν βιβλίον 
ἐποιήσαιο καὶ μάλιστα τῆς κατὰ ἄρθρα, 

λα. 

Κεκάμφθαν δὲ μᾶλλον ἢ ἐκτετάσθαι πῶν τὸ σῶμα χρή, 
προσδέχεσθαι μέντοι κατὰ {οὺς δακτύλους τὰ ἄρθρα τὰ 
ἐμβαλλύμενα ἀποσιατικὰ έσεσθαι᾽ τὰ γὰρ πλεῖστα οὕτω 
γίνεται, ἣν καὶ ὑτιοῦν φλεγμονῆς ὑπογένηται, ὡς εὲ μὴ 

ὃν ἁμαθίην τῶν δηµοτέων ἐν αἰτίῃ ἔμελλεν ὁ ἐπερὸς ἔσες 

Οµαεπαπι εκ πιεᾷιοβπιεΏΙΙ ᾳπαε ογιεμ! γπ]πεγίριις 

Ρτοίμς {η]{οίππέαχ Ἰάοηοα ΠΠῖ ϱαο ρεγ[ηπάαμίαχ, απίεα 

4εο]αγανΙππΠδ. ἈῬταεο]ριί απίεπι πί Ἰετρας Ῥαρλ{μα]πιῖ, 

ᾳμᾶπα πολνόφθαλµον αΡβρε]]αί, Ώο [οομφ ἀἴιε απἱθ [ῇ]-- 

Ιαρίηίδ, ᾳµαθ εαπάεπι υἶπι Ἠπρεί, {οἰία Ἱππροπαπίωχ, Ἠα]ας 

4ποα.6ε µεγραρ πιεπιϊηϊι Πίοσ]ες ἵπ Ιρτο 4ε οἱετίραφ. Το-- 

έἴυθ αιίεπι ουγαῖιοπῖ οαρυί αἲϊ 1ά ε[ε ἆεδετε φιιοά {π 

Ιῦτο ἆε να]πεσῖδιτι οαρῖῖ5 ἀεπιοη[τανιϊ, Ἱπ α4πο ο[εῦ [αι 

ἃ. πορῖς εί, ομτβίΙοπεπι τοῦ Γὶ βεοίογειι» αααπι ϱπ8ε 1π 

πυἰπετίριθ οἶτοα αγἰ]οα]οβ Ργαε[εγίῖπι, 

ΧΧΧΙ. 

6οπωεκίε ἔεεπι ιηΐνεγ[μτῃ εογρµ5 Ἱπαβίς εμτυαίµπι ε[]ε, 

Φµακα επιεηΓωτῃ. ἜΈα[υεειαπάμπι ἕῶππεπ ε[ οτε µι Τε- 

Ροβιὶ ἀἱρίογωπα αγεϊομ[ί αὐσοείαπι; ΡΙέγωηΦµε επἰηι ἴτα 

αεοϊαἰε, ᾖ ομαευῖς {λα παππαεἰὸ /μρεγυεπίαι,. (µαγε μιῄι 

νεΓεΤεΙµΥ ππεάϊίεμς, πε ὑμίβο ἱπιρεγίίμα Παδεγειμτ, πε 



ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΠΟΜΝΗΜΑ «1. τις 
Εὐ. Ολα, Χ. 10. 1 Γά. Ρα[, Υ. (6490.) 

σθαι, οὐδὲν ἂν πάντως οὐδ' ἐμβάλλειν έδε. τὰ μὲν οὖν 
κατὼ τὰ ἄρθρα ὁστέα ἐξίσχοντα ἐμβαλλόμενα οὕτω κιµ- 

ῥυνώδεά ἔστιν ὡς εἴρηταυ, 

Οὐ ταὐτόν ἔστιν ἐκτετάσθαι τὲ λέγειν καὶ ἐκτείνὲτ 
σθαι, καθάπερ οὐδὲ κεκάμφθαι καὶ κάμπτεσθαι ἐκτετά- 
σθαι μὲν γάρ τις εἰπων τὸ κώλον ἓν αὐτοῦ σχῆμα μόνον 

ῥηλοῖ τὸ κατ: εὐθυωρίαν οὐκ ἔχον εὲ τὸ μᾶλλον καὶ τὸ 
ὕττον" κεκάμφθαι δὲ εἰπωὼν πάντα τὰ μετὰ τὴν ἔκτασιν σχή- 

µατα σηµαίνει μᾶλλον καὶ ἧττον ἀἄλλήλων διαφέρονια µέχρε 

τῆς ἐσχάτης καμπῆς. τὸ δέ ΥΣ ἐκτείνεσθαυ καὶ κάµπτεσθαι 
τῶν κινήσεων αὐτῶν ἐστι δηλωτικὸν ἐν τοῖς µἐετασχηματιζο- 
µένοις κώλοις ιγνόμενον, τὸ μὲν ἐκτείνσθαι κατὰ τοῦ 
μεταξὺ τῆς τε ἐσχάτης καμπῆς καὶ τῆς ἀκριβοῦς ἐκτάσεως. 
τὸ κάμµπτεσθαι ὃ᾽ ἔμπαλιν ἄχρι τῆς ἄκρας ἐκτάσεως, ἄχρυ 
τῆς τελευταίας καμπῆς,. νῦν οὖν ὁ Ιπποκράτης εἰπων κξ- 

κάμφθαι μᾶλλον ἢ ἄχρι τῆς τελευταίας καμπῆς, τὸ κατ 
εὐθνωρίαν μόνον παραιτείται διὰ δὲ τοῦ κεκάμφθαε 

ΤΕΡΟΠΕΤΕ μτοτ]μς ἀεδεγεῖ, Ο[α ἰρίεμγ φμαθ αἆ εοπιπιἰ[« 

/μγας [ωπὲν [ οµτε επεεάαπι, μδί γερρπάαπει, -[ίεωι 
ο/ίε[ωπι ελ) ρετίοµίο[α [ωπι. 

Ἐκιεπ[απι ε[ε ποη Ιάεήι Πρπϊῃῆοαί αἴηιο εχἰοπᾶί, 

Πουί πεφυε ουτγαγῖ εἰ ομγη!μπῃ ε[ε. οἱ απῖ Θη1πι ΠΠΘΗ]-ν 

Όταπι οχἰοηίαπα ἀῑσδε, ππµπα ἰαηίσπη εχργ]πηί ε]ας Ἱαρί- 

ἴαπαρ τεοίμπ νἰάἀε]]σοεί, απὶ πεφπο Ρ]Η5 ηεαπε π]πιας α- 

πο; Π οιγνθίἁΠι ΟΠΊΠ6Φ εἶας Παβίίη6 απὶ Ρροβ εκἰεμ[ο- 

πει Γωπ!, ποῖαί υ[φαε αἆ πἱΗαιαπα Πεχαπα, αἱ οπαίεπιιᾶ 

ΠΙ8]ΟΣεΦ τΩΙΠΟΤΕΕΩΜΘ [αηἱ 1πίει [ε ἀῑπετιηί. δί ααῖς εκ[επάϊ 

εἰ ουγνατὶ ἀῑσαί, πποίππα ϱὐ1 αοοϊάῖί αδὶ πιωίαίητ Παδίίας 

απεπιΡγοτπη ΠρπάΠοαβΙε, Ὠεπιρο οπαίη εχκἰεμά1 αἲῖ, θ6Π} 

αμά ενεπὶί 11 πηίαοπε, (14ο Πὶ α Γαπηπιο Πεχα αἆ [ωπι- 

Πιᾶπη ΟΧΙΕΠΠΟΠΕΠΑ; Οπ1πά ουνασ] εΙπΙ θὐΙ α Γππιπια εχ- 

{επίίοπε γα [απ Πεχαπ, ΊΆιπο ΕεΙ5ο Πίρρο- 

οταῖος οιγναίυπα {πααῖῖ, οοὐρις ε[ίο πιαρί οοηνεπῖξ ϱ11Δὰ 
ἐχίεηίασας Ψειρο οκίοη[απη τεοίααι μαρια ποίαπθ ᾳπεπι 



τμ {44ΠΝΟΣ ΕΙΣ Ίο ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ 

Εὰ. Οἰνατίι, ΧΗΠ., [446.Ί Εά. Βα[. Υ. (649. 650.) 
πάντα τὰ μεταξὺ ταύτης τε καὶ τῆς ἐσχάτης καμπῆς, ἐν 

οἷς ἀεὶ τὸ προσφορώτερον αἱρεῖσθαι προσήκει, ποτὲ μὲν 
ἐλάχιστον αποχωροῖντα τῆς ἄκρας ἐκτάσεώς πως, ἔστιν ὅτε 

παὶ πλέον, ὁπόταν δὲ χρῇ τούτων ἑκάτερον πράττειν, ἐκ 
τῶν προειρηµένων δυνήση στοχάζεσθαο. 

Λβ.. 

Ὅσα δὲ κατὰ τὰ ἄρθρα τὰ κατὰ τοὺς δακτύλους ἀποκό- 

πτεται τὲλείως, ταῦτα ἀσινέα τὰ πλεϊστά ἐστιν, ἣν µή 
ἐν αὐτῇ τῇ τρώσει λειποθυμήσας βλαβεί τις ἓν 1) τὴ τρ μησας ϱ/ η, 

Περὶ τῶν αἀποκοπτοµένων ὁστῶν ἐντεῦθεν ἄρχεται δι- 
- .” “ ] -- .. 

δάσκειν σαφῶς ἅπαντα διεξιων, ὡς μὴ δεῖσθαι τῆς παρ 

ἡμῶν ἐξηγήσεως, αλλ ἀρκεῖ τοσοῦτόν µου προειπεῖν, ὡς 
2 ͵ ο σ - ’ π ” “. 
ἀκολουθήσεις σχεδὀν ἅπασιν οἷς λέγει, σκοπὸν ἔχων ὀνπερ 

κἀπὶ (650) τῶν ἐξισχάντων ἄρθρων, ἅ καλεῖν ἔθος ἐσεὶ 

τοῖς νέωτέροις ἐατροῖς ἐκβυρσώματα. κατὰ γὰρ τὸ [447] 

[οἶππι υΙἰαπάμπι οεπ[εῖί, [εά «απ αἲἲ οπγναίαπ, Ἠαδβίίας 

πηείος Ἱπίες Ἠιπο εἰ εχίτεπιαπι Πεχαπι Πρπϊβραί, Ιπίες 

ᾳπος Ί]]ε εἰδεπάιφ ει ᾳαϊ πιασκῖπιε αοοοπαπιοᾷαίασ, πποάα 

απἵ ραταπ, πποὰο οπῖ Ἰοηπρίῖας αἩ εχίτεπιο Πεχα αΡεῇ. 

Όπο Τεπιρογε Πίετᾳιο αοοϊρ]επάας ΠΒ, Πεερῖί εἰ εκ [Ἡρε- 

π1οτίθας οοπ]οετε, 

ΧΧΧΠΗΠ. 

Οµαεομππφµε εἴγοα ἀῑριίοτμπα αγιϊοµίος εν Τοῖο αὖ[οῖπαιω- 

εμγ, Ῥίεγωτπφιε ἀειτίπιεπεκπα ποπ α[Γεγιωπε, πὶ ἆμπα [ε- 

εαπίμγ οππο απϊπαὶ ἀε[εοιίοπε ἰαεάαιμγ. 

Άαπο Ιταοίαγε Ἱποῖριϊ ἆθ ο[/πρας Ῥγαεοϊάεπάϊ, Αρετίο 

ΒΠίεπα Πο οπιπῖα πατταί, αἱ ππα εκρ]απαίίοηε ορα5δ ΠΟΠ 

πι, ]αά ἀππιίαχαί Ἰπε Ρργαείατῖ αΡιπάα εἴί ᾳποά Τεγτε 

αυαειπαιο αἳ Τρίο (αάμπίαν Ιπίο]ῆσες, {Π τὰ [ρεοῖες 

ἂσοά ο[ιοπίαπη ϱβι ἵπ αγΠοα]ῖ οπίε οκοεἀεπτῖρις, ]απῖοτες 

πιεᾷϊοὶ ἐκβθυρσώματα ἀῑομπί, ἀλπειεπάαπα, {οι]]σει ε[ε 



ΠΕΡΙ 4ΡΟΡ.ΩΙ ΤΖΠΟΜΝΗΠΜΑ «1. πι5 

Εά, Οατι. ΧΠ, [41Τ.] Εὰ. ΒαΓ. Ὑ. (650.) 
” ”, Δ ” / ’ “ 

μέγεθος τῶν ἄρθρων καὶ τὸ τοῦ κινδύνου μέγεθος, ὠσπέφ 

ἐπ᾽ ἐκείνων τονῦν, οὕτως ἐπὶ τῶν ἀποποπτομένων ὁστῶν 

εἴωθε γίγνεσθαι. προσθήσω δὲ κὠγὼ τῶν ἀσαφές τι ὃο- 

κούντων ἔχειν ἐξήγησεν, 

1. 

Καὶ ἑητρείη φαύλη ἀρκέσει τῶν τοιούτων ἑλκέων ' ἀτὰρ καὶ 

ὅσα μὴ κατὼ τὰ ἄρθραν ἀλλὰ κατ ἄλλην τινὰ ἴξιν τών 

ὀστέων ἀποκόπτεταυ, καὶ ταῦτα ἀσινέα ἐστὶ καὶ ἔτι εὐαλ- 

θέστερα τῶν ἑτέρων, καὶ ὕσα κατὰ τοὺς δακτύλους ὁὀστέα 

κατεαγύτα ἐξίσχει μὴ κατὰ τὸ ἄρθρον, καὶ ταῦτα ἀσινέα 

ἐστὶν ἐμβαλλόμενα,. ἀποκόψιες δὲ τέλεια ὁστέων καὶ 

κατὼ τὸ ἄρθρα καὶ ἐν ποδὶ καὶ ἐν χειρὶ καὶ ἐν κνήµῃ 

τοῖσι παρὰ τὼ σφυρὰ καὶ ἐν πἠχεὶ τοῖσ κατὸ τους 

καρποὺς, τοῖσι πλείστοισιν ἀποκοπτομένοισιν ἀσινέα γἰνε- 

νεται, ὕσα ἂν μὲ αὐτίκα λειποθυμίη ἀνατρέψη ἢ τέταρ- 

ταίοισιν ἐοῦσι πυρετὸς ξυνεχὴς ἐπιγένηταυ. ἀποσφακελί- 

σιὲς µέντου σαρκῶν καὶ ἓν τρωμασιν αἱμοθῥόοισι γενομένοι- 

Ρογοπ[ῖ πιαρηἰαάΊποπι Ῥγο πιαση [αάἴπο αγοπ]ογα, Όσοά 

βοαῖ ἵπ 16 ονοπῖε, [ο εἰ παπο ἵπ ο[μριβ ᾳι1αο ργαςςὶ-- 

: ἁππίαγ ενεηίγα [οἱεί. Αά]ΙεΙεπιμ8 {αΠΙΕΠ ΘΟΓΙΙΠΙ ϱδε Οὓτ 

{ουτα νιζεριαίατ εκροβίΙοπεΠι, 

ΧΧΧΙΠ. 

Ες αμτειι μἰοετίδις φιαενῖς εμγαιίο Ἰάοπεα εβ. «δεᾶ εἲ 

Φιαεεμπφμε ο[]α ποπ αἆ αγομίος, «φετμῖι αἆ αἰίφματι 

αἰίαπι τερίοπεπι ργαεοϊάμπιμτ [ππιειεγ βπα πονα [ιωιὲ εἳ 

αἰῑίς ρτοπρεϊμ5 αάλμο ομταίοπΕΠΑ γεερῖιες [ὔπαίιευ 

Φμαεεµπφµε ο[]α Γγασία ἵπ ἀιριείς οµτε ετοειωὲ, ποπ αἆ 

αγιίομίος Ίπεο φιοφιε ΙΠΠΟΕΕΠΙΕΥ ΤΕΡΟΛΗΙΟΙΤΗΥ. Έάπ ἔοιο 

αμίειῃ οἷ]α αἆ αγιϊομίος ἵπι πιαπα, Τι ρεᾶε εε ἵπ οτε, 

πολυιι]ὲὶς αἆ (αίμα, αἴφιε ἵπ ὑτας]λίο , ποππιῖς αἆ ρτῖ- 

Ίπαπι ραΐπιαε ρατίεπι ρἰεγμτπφµε εἴγα ΤΙΟΦΑΠΗ Ρταεοϊάιωι- 

ων, Πἱβ ῥγοεῖπως απίγπα ἀε[ιείαι νεὶ Φμαγιο ἄἱε οομεῖ- 

πετ Γεῦτὶς Γωμετυεπίαι. Όατο (αππει εοτγαρία εἴἲ τη 

υιἰπεγίδως [απριίπεπι Πωπάεπαδις εἰ ἵπ ἴἶς φµαὰ ναἱειι- 
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σιν ἢ ἀποσφίξεσιν ἰσχυραῖ καὸ ἐν ὀστέων κατήγµααν 
ενομένοισι, πιεχδεῖσε μᾶλλον τοῦ μαιροῦ, καὶ ἓν ἄλλοισο 

ῥεσμοῖσι βιαίοισι ἄποληᾳ θέντα ἀποπίπιει πολλοῖαε, καὶ οἱ 
πολλοὶ περιγίνονται τῶν τοιούτων καὶ οἷσι μηροῦ µέρος 
πι αἀποπίπτει καὶ τῶν σαρκών καὶ τοῦ ὀστέου καὶ οἷσι 
ῥραχίονος, ἧσσον δὲ πἠχεός τὲ καὶ πνήµης ἀποπεσούσης 

καὶ ἔει εὐφόρως περιγίνονται. οἷσι μὲν οὖν κατεαγέντων 
ὁστέων ἀποσφακελίσιες αὐτίκα ἐγένοντο καὶ μελασμοὶ, τού- 
τοισι μὲν ταχεῖαι πἑριρῥήξιες γίνονται τοῦ σώματος καὶ 

τὰ ὑποπίπτοντα ταχέως ἀποπίπτει ἤδη τῶν ὀστέων προεν- 
δεδωκύτων" οἷσε δὲ ἁγιέων ἐόντων τῶν ὁστέων οἱ µελα- 
σμοὶ γίνονται αἱ μὲν σάρκες ταχέως θνήσκουσι καὶ τού- 
τοισι. τὰ δὲ ὀστέα ῥραδέως ἀφίστανταυ ᾗ ἂν τὰ ὅρια 
τοῦ μελασμοῦ γένηται καὶ ἡ Ψίλωσις τοῦ ὀστέου, 

«Ίέλεκταυ δὲ πολλάκις ἤδη φαύλην ὀνομάξειν ἰαερείαν 

πὴν ἀντιπειμένην τῇ ακριβεῖ, 
ιο μυ 

ειω οὐ[γπρωπίμγ μτη ἵπ ο[ιωπ ᾖ[ταοιωῖς ρίμς [ο 

εοπιµγε[[; ὑπ ἴς επι Φμαεεµπφιμε υὐπιομ[ίς νἱοίεπίετ 

εοπιργεῄεη[α [μετὺιὲ οοπερἰμτίδις ἀεοίαϊε, φκογµπι ρἱετὶ-- 

οµε ἰδεταπέμγ, Πἰδεγαπίμν εἳ Πί φμῖδις ἐπ [επιογε ρατε 

αἰίφμα οαγηὶς εἰ ο[[5 ἀεείάαι εἰ φμίδις ἵπ Άμππεγο; [εὰ 

οἶεῖμς αάλιο εἰ [αολίμς αἆ [απίίαίεια ρετάμεμπίμγ, φιῖ-- 
ὃμς αἰἰφιιά ἵπ ταεμίο εἰ Ο«ΥΜΓε ἀεοίάαι, Ομίδως νετο 

]ταοιὶς ο[]Ἴδως αἰἰφιὶά ργοιίπως αἰεπαιμγ εἳ πἰατε[οἴὲ ες 

εἶιο αὐγιπαρίιωγ; εἰ φμίδις εα[µγιαα ε[έ, οἶεο οαᾶϊε, φιτν 

ο[]α απι οε[Γεγίπε; αἲ φμῖδις ο[]ε ἱπνίοίαεο πὶρτιείες ας» 

εἶάίεν 1ΐς οεἰεγίίεγ «αγΟ ΕΠΠΟΥΙΕµΥ, 05 ψετο ἰαγᾶςε αδ[οες 

αι εἰ αικα μἰβγιίες (ογιπίπαξωΥ εἳ Φα πιεάαεμπα ος εξ. 

Οωταοποπα οιπαπινῖς φαύλην ἀῑαῖί,. Ότο νοσαβα]ο Ίαπα 

[αρρίης οΏοπάίππμς Πρροογαίεπι ὨΠΠΟΙΡΑΤΟ Θ6απΙ ᾳηαθ εχ- 

αωἰΠίαο οοηυίγαν]α- εῇ. ν 
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λ 
Ἀρὴ δὲ ὅσα ἂν κατωτέρω τοῦ σώματος τῶν ὁρίων τοῦ µὲ- 
μ ἔ], ταῦτα ὅταν ἧδη πάµπαν τεθνήκη καὶ ἀνάλ- 
}έα ᾖ, αφαιρέειν κατὰ τὸ ἄρθρον προμυθεόµενον ὅκως 

Ἱιὴ τετρώσης" ἣν γὰρ ὀδυνηθῇ ἀποταμνόμενος καὶ (πω 

κἠρήση τὸ σώμα τεθνεὸς ταύτη ᾗ αποτέμνεται, κάρτα 

κίνδυνος ὑπὸ τῆς ὀδύνης Λειποθυμῆσαι. αἳ δὲ τοιαῦταν 

Λειποθυμίαι πολλοὺς παραχρῆμα δή απώλεσαν. μηροῦ 
πιὲν οὖν ὀσιέον ψιλωθὲν ἐκ τοιούτου τρόπου ὀγδοηκο- 

σταῖον εἶδον ἀποσιάν. υ μέντοι κνήμη τούτω τῷ ἆἄν- 

θρώπῳ κατὼ τὸ γύνυ ἀφηρέθη εἰκοσταίην ἐδόκεε δὲ µοο 
καὶ ἐγγυτέρω. οὐ γὰρ ἅμα, ἀλλ ἐπὶ τὸ προμηθέστερον 
ἐδοξέ μοὲ τε ποιέειν. κνήµης δὲ ὀσεία ἐκ τοιούτου μὲ- 

λασμοῦ µάλα κατὰ µέσην τὴν πνήµην ἐόνταν ἑξηκοσεαῖά 

Ἱιου ἀπέπεσεν, ὅσα ἐφιλώθδη αιτιών. διεγέγκοι μὲν γαρ 

ἄν το καὶ ἐητρείῃ ἐητρεύῃς ἐς τὸ φᾶᾷσσόν τε καὶ βραδύτε- 

Όον τὰ ὀστέα ψιλούμενα ἀποπίπτειν. διενέγκοι ὃ᾽ ἄν το 

καὶ πίεξις πιέξιος καὶ ἐπὶ τὸ ἐσχυρότερόν τε καὶ ασθε- 

φέστε- [ 448] ϱον καὶ ἐς τὸ Φάσσόν τὲ καὶ βραδύτερον 

ΧΧΣΧΙΥ. 

Οεεεγµπα ραγίες φµαε εἶῑτα [πεπι πὶργεεὶ [μεγῖπες μδὶ ]απα 

Ρτου[μς επιογἰαπΙµγ εἰ ἀοΐογεπι ποπ [εηῖαπι, ]μπία αἲ- 

εἰομίος εποἰάεπάαε [ιωιὲ εα απἰπιαάυεγ[ίοπε πε αμίά υἱο[ε- 

τμγς παπι μδὶ ομῖ [εεαιμγ ἀοίει, Φ μι ποπάμιπ θµα ᾗε- 

εαϊμγ επιογέµιπα «ογρις [μετῖε, ππαπίπιµηα ρετίομίωηι «[ὲ 

πε [μόὸ ἀοίοτε απίπα ἀε[ιείαε; ε]ισηποάί αμίεπα απίπιαε 

ἀε[εοιίο ρἰωγίπιος γερεπῖε Ἰαια [μ[μίε. «4 [επποχὶς οἱ 

Ἰοο πποᾷο πιζαιµταη φἰὰῖ οεἴοβε[ππο ἄῑε αὔ[οεάεγε; ετις 

ἔαππεπι ἡµίο λοππὶπϊί αἲ σεπι ἰδε[ίπιο εποϊ{[ωπα εἰ. ἰμὶ 

νετο ρτορτίµς εἰίαπι νἰάεδαίιμγ, Φ μπα ποπ εοάεπι ἴεπι- 

Ῥοτε, [εὰ απἱε μγονιάεπᾶμπι επἰ(ἰππατεπι. (γμτὶς ϱεγο 

ο[]α φμαεειωιφµε πάσα Γµετμπὲ εἶτεα πιεάίωπ ΟΠΙΠΙΟ 

εν Πη]ιοπιοᾶί πὶσγιείε [επαδε[ίπιο ἄῑε ἀεείάεγωπι. Οι 

ταιῖο επῖπι α οιιγαξίοπε ἀῑ[ίαι φμαπίκτῃ αἆ τά μεγεῖπει 

μὲ πµάαία ο[]α ππαιμτίμς νε [ετίμο ἀεοάαπιες ῥγε[[ιο 

ἴειι α ῥγε[]ι ἀῑ[ίας, φιαίεπµς ΠΠ αἴτετο φαἰιαάϊίον «[ἲ 
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ἀπομέλανθέντα αποθανεῖν τὰ νεῦρα καὶ τὰς σάρκας καὶ τὰς 

αρτηρίας καὶτὰς φλέβας. ἐπεὶ ὕσα μὴ ἐσχυρῶς αποληφθέντα 

Ὀνήσκει, ἔνια τῶν τοιουτέων (οὐκ αφικνέεται ἐς ὁστέων ι- 
λώματα, ἀλλ ἐπιπολαιότερα ἐκπίπτει, ἔνια δὲ οὐδὲ ἐς νεύ- 
θων ψιλώματα ἀφικνεῖται, ἀλλ’ ἐπιπολαιότερα ἐκπίπτευ, διά 

Υ οὖν ταύτας τὰς προφάσιας οὐκ ἔοτιν ἓν ὄνομα ἀριθμοῦ 
τῷ χρόνῳ θέσθαυ, ἐν ὁκόσῳ ἕκαστα τούτων κρίνεται, 

Π]ροειρηκὼς ὅτι μελαινομένων καὶ φθειρομένων τῶν 
περικειµένων τοῖς ὁστοῖς σαρκῶν ἀναγκαῖόν ἐστι καὶ τοῖς 

γυμνωῦεῖσιν αὐτῶν ὁστοῖς τῷ χρόνω ταὐτὸν συμβῆναι καὶ 
διὼ ποῦτο κελεύσας ἀποκόπτειν αὐτὰ, νῦν συμβουλεύει τὴν 

ἀφαίρεσιν ποιεῖσθαι, μὴ ψαύοντα τῶν ὑγιῶν, ὅπως μὴ διὰ 

τὴν ὀδύνην ὃ κάµνων λειποθυμήσας ἰσχυρώς δυσανακόµι- 

στος γένηται. κατ ἄρθρον δὲ μᾶλλον, εἰ οἷόν τε, ποιεῖσθαι 

κελεύει τὴν ἀφαίρεσιν ἕνεκα τοῦ τάχους. ἐν µέσοις γὰρ 
τοῖς κώλοις Ἰρόνος τρίβεται τῶν ὀστέων ἐκκοπτομένων, ἐπὶ 

δὲ τῶν ἄρθρων ἄνευ τοῦ ψαῦσαυ τῶν ὁὀστών, ἀποκόπτεταυ 
τὸ πεπονθὸς µέρος τοῦ κώλου. 

αμι ἰππδεοι]ίου αἆ ε[[οϊεπάωπα, μὲ πεγυὶ, 9αγον φεπαε 

οἶείμς αμὲ ἰατάίμς επιογἰαπίµγ: παπα Φµαε επιογίωπειῖ, 

αιαππυϊς ποιι Γμετιπὲ αἆ[ἰγίοία, ποπ οπιπία εν αἶεῖς [επι 

Ῥατείδις ἀεείάμπε, [εἆ φιαεάαηι εν [ωηηπῖσ. (μοείγοα 

εεπιρις ἴπίγα φμοά [Ππριία Ἰαεο [ουωπέμγ οεγίµτα ἀε[ιπίγε 

πιο ᾖ1οεξ, 

Οππι ἀῑκετίι πεοε[ατίπι είἴε, αδῬί π]στε[εαϊ εί οος- 

ταραίαχ 64ΥΟ 4παε βία ε[ι εἶτοα οἵἷα, τί ο[πρις {επιρογθ 

1άεπι ενεμ]αϊ, αἰᾳιο ϱα ἆε σαυ[α ΙπιρετανετΙί αἱ Ῥταοοϊ- 

ἀεγεπίαν. ΊἈαπο ργαοσῖριί πί εκοϊἀαπίασ, εα οαμΐϊοπε πε 

1πίεργαο Ρρατίες νΙο]επίπσ, πε ργαε ἀο]οτε απῖπια αἀπιοάαπα 

ἀεβοιεπίε Ἠοπιο αεσεγτίπιε τεΠοϊκίατ, Αά ατοι]απι αἷ- 

επι, { Πετῖ Ρροίε[ῖ, ργαοοϊάϊ πιεπιργαπα νο]αῖί αἆ οε]ετῖ[α-- 

ἴεπι [ρεοίαης: Παππιηπε πΡί ππεάῖαπι Ῥταθοϊάαίας, πια] ατα 

ἱεπροτῖς αρΓαπηίας, αππια οἷἵα [εσαπίατ, [εὰά Ἰακία ατί]- 

οπ]απι αΠεοία πιεπιρτί ρατο ΙΠπίασείο ο[ῖο αΡ[οἰπότίατ. 
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λε. 

ΠΙροσδέχεσθαι δὲ µάλα χρὴ τοιαῦτα ἑήματα, ἐπεδέεν γὰρ 

φοβερώτερά ἐστιν ᾖ τιν ἐπτρεύειν καὶ ἐηερείη πραείη 

ἀρκέει πᾶσι τοιούτοισι αὐτὰ γὰρ ἑωυτὼ κρἰνει µόνον ̓  

τῆς τε διαίτης ἐπιμελέεσθαι χρὴ ὡς κατὰ δύναμιν ἀπυ- 

θειος ἔη. Ν 

3 / - ΄ 3 ρ 

(651) Οὐὖ μόνον τῶν καμνόντων αεὶ φαἰνεταυ κηδό- 
ς ’ . ” » . 

ενος ὁ πποκράτης, ἀλλὰ καὶ τῶν ἑατρῶν ὡς ἀνέγκλητου 
ν΄ - / π 3 ” - 

μὲν ἀεὶ παρὼ τοῖς κάµνουσιν ὥσιν, εὐδοκιμῶσε δὲ τὰ πελεῖ- 
ο ἃ -”. 3 εν 3 κ φ Δ 

στα. διὼ τοῦτ οὖν ἐπισημαίνεταί τὲ καὶ διορίξεταυ τα 

κατὰὼ φαντασίαν μεγάλα πάθη τῶν κατὰ δύναμιν. ἐπὶ μὲν 
στ ” ο 

οὖν τῶν κατὼ δύναμιν ἰσχυρῶν, οὐ μὴν φαινομένων γὲ τοιού- 
ϱ ’ / Μα Ἡ λ μα, ῃ 

των, ἀποδιδράσκειν κελεύει. προϊεσθαι δὲτα κατα Φαντασίαν 
ῥ ' Δ ) λ -- κ οι ελ. - 

μεγάλα, κπαθάπερ καὶ ταυτὶ τὰ νῦν περὶ ὧν ὁ λόγο. Όταν 
Δ . .ω - 3 ’ 

γὰρ ἀκριβῶς τι νεκρωθῇ µέρος, οὐκέτι συμπάθειαν ἐσχυ-' 
.) », .] ΄ ” 3) 7 ] .] ’ 

οὰν ἄγει τὰ πλησιάξοντα, ταῦτ οὖν ἐὰν αποκὀψηςν τὸν ἐν 

κα νς 

«4εοϊριεπάας ργοτ[ιις ε]ισηιοᾶί [απαῖίοπες [μπες ππαφῖς επῖτα 

εεγγεπε, ἆμπι αοοϊγιμπιμχ, ααἲα ἆμπι αἀλίδοπιμγς; αἴφιε 

παεο οπιπία Ἴεπεπι ππεαἰείπαπα Τευμιγμπί ς ἔρ[α επῖτῃ με 

ἵρ[α [ουμμιιν. Εξ αμίεπι υἴοιιμς εωρεαϊτί[[ηπις Πίε φιιῖ 

Γεῦτὶ αἀυεγ[αιωτ. 

Πιρροεναίες οοπ/[]ἵαπι ἀῑγίοῖϊ ποη [ο]ιπι αἆ αερτοίαπ- 

ἴε5, Γ[εὰ εἰίαπι αἆ πιεάίσοφ, τί αριά αορτοίαπἰε α ου]ρα 

{επιρει ναουῖ {πί αἱ Ἰαιάεπα ΡΙεταρᾳύο Ἱππεπίαπί,. Όσαπι- 

οὕτοπι πια]α 4παο στανῖα νἰάοπίας πιοηβνγαϊ ἀῑοεγπιίφιε 

αἩ 1 4παο νετο {αλα [απῖ. ΤΠ 15 εΠΙπι ᾳπαθ νοτο βΥ8- 

Ὅψία [απῖ, Ποπ ἴαππεῃ {αμα {ο ο[επάαπΕ, πποπεί μὲ πηεά]- 

οας {6 [αράασαί, 1] παπα ἰπ]οίαϊ παρ ρτανία ν]άεν- 

αγ, απεπιαάπιοάαπα οἱ Ίαεο 41άε πιπο ρτοροπα μίας, Ότι 

επί ρα1ς αἶ]απα εκ ἰοίο επποτίηα Πί, που απιρ]ἰ115 δτα- 

νῖτεν αἰῃοῖε αιιαε νἰοῖπα [ημΐ, Ἠαπο { ριπεοϊίαΒ οανεη5, 
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Εὰ. Οπματι, ΧΙΠ. {448. 4409. ] Γά. Βα{, Τε (651. 
εἩ χειρουργίᾳ τῆς λειποθυμίας συλαξάμένορ κίνδυνον οὐκέτε 

οὐδὲν ἀκολουθήσει δυσχερές. 

λστ’, 

Λαὶ ἕν σχήµασι δικαίοισιν εὐθετίξειν τὸ σώμα, δίκαια δὲ 
καὶ ταῦτα μηδὲ μἐτέωροποιξέειν, μηδὲ ἐφ τὸ κάτοι ῥέπεῳ, 
ἀλλὰ μᾶλλον ἐς τὸ ἄνω ποτὶ καὶ ἔστ᾽ ὧν τελείως πε- 
ριῤῥαγῇ  αἱμοθραγιέων γὰρ ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ κίνδυνος" 
διά ποῦτο γοῦν οὐ χμὴ κατάρῥοπα ποιίέειν τὰ τραύματα, 
αἲ ἆ τάνανεία. 

[449] ΤΙολλάκις δη µοι λέλεκται τὸ δίκαιον ἐπὶ τοῦ 
κατά δύναμιν ἴσου λέγειν ὁ Ιπποκράτης. ἔστι δὲ τοῦτο 

ταὐτὸ τῷ κατὼ Ἰὴν αξίαν ἑκάσιου, τοιοῦτο δέ τι καὶ τὴν 

ῥικαιοσύγην {σμεν οὗσαν. ὕσον μὲν οὖν ἐπὶ τοῖς μυσὶ ὅἵ- 

καιον σχῆμά ἐσειν, ἐν ᾧ μηδετέρως τείνονται, μήϐ᾽ οἳ κάμ-- 

πτοντες μήθ) οἱ ἐκτείνοντες τὸ κπώλον' ὅσον ὃ᾽ ἐπὶ τὸ κά- 
ταντες ἢ ἄνανεες ἀποθέσθαυ τὸ μµόριον, ἴσον μὲν ἄν τῷ 

ο ἀπ Πιαπτιςδ οιιγα{ίο αὐμμρείατ απίπιας ἆοίεσίίο Γεηιια-- 

{ας παίασι αἰῑαά πο αΠετος τι] {απι. . 

ΧΧΧΤΙ. 

ἀἆ Ίαες ]μ[ίο Παδίι Πιβµγαγε εοτρι» οροτίει. «Ίμ[μς Ίνα- 

δίιµς ε[ μόι πι[ιί Γμ/[ρεηΓωπι ε[, πι[ῖ ἀεογ[ιωπ [ρεειαῖν 

[εά [ιή[ιιπι ππαρῖς, ῥγαεεῖριε ἆοπεο επ 1οιο τε[οίιεμτα 

{κετίες Ρετίομίμπι επίπα ε[ἰ, |ε ἱπιετίπι [απδιμῖς εγµπαραῦ. 

Οµαπποῦγεπι υμµίπεγα ἰπεπαγι ἵπ ἐπ [εγίοΥ επ ματίεπι πο 

Ὅ ἀεύεπε, [εἆ [μρετίογα [αδετί, 9 

ΟΠεπάϊπιας Ίαπι [αερε Ἰπ[απι αραιά Ηϊρροεταίεπι νο- 

οατῖ 14 ααοᾶ ροίεπιῖα αεαα]ε ει, Ἠοο αμίεπι 1]αά ε[ 

αποά απίομίᾳιε οοπνεΠ]!, απαπάοφμῖάεπι εἰ {αμ απη Ἠα]α9- 

πηοὰϊ απϊά εἶζο πιαηΙ{εβαπι ε[ι. Οποά απἶάσπι αἆ πιω[οι- 

1ο αἰἰίπει, ἀῑ]ο Ἰα[ίας Ἰαδίίως ϱ[ι Γαῦ απο ἴαπ απὶ πιθπι- 

Ῥταπι Πεοίαπί, «παπι ααἱ εχἰεπάαπί Ἰπ πειίταπα ρατίεπι 

ναλιπίαν: ααποά γετο αἆ οοἱ]οσβαάμπαι ππθιηρτα πι 1π 1Π[6- 
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Εά, Οµατι. ΧΠ. [449.] Εά. ΒαΓ. Ύ. (65ι.) 
δόξειε τὸ μέσον ἀναθῥύπου τὰ καὶ καταθῥόπου, τουτέσει τὸ 
ματ εὐθεῖαν γραμμὴν ἐκτεταμένον ακριβώς εἶναι δίκαιον. 
καὶ ὅταν γε μηδεὶς ᾖ κίνδυνος αἱμοθῥαγίας, ἑὰν εὐφορώτὲ- 
ρον ᾖ τοῦτο τῷ κάµνοντι, προαιρετέον αὐτό" καὶ λέλεκταί γε 
περὶ τούτου μικρὸν ἔμπροσῦθεν, ἠνίκα περὶ τῶν ἐκβυρσο- 
µένων ὃ λόγος ἦν. νυνὶ ὃ᾽ ἐπὶ τῶν αποκοπτοµένων ὁὀστῶν, 
ὥσπερ ἐπὶ τῇ χειρουργίῷ πἰνδυνος, ὧφ ἂν αλγήσαντα σφο- 
ὁρῶς τὸν κάµνοντα λειποθυμῆσαυ οὕτως μετὰ τὴν χειρουρ- 

γίαν ἕτερος εἷς κἰνδυνός ἐστιν ὁ τῆς αἱμοθῥαγίας, ὅταν ἅπο- 

πέση τὰ σεσηπύτα μόρια τοῦ σώματός εἰωθως γίνεσθαν, 
πρόδηλον ὃδ᾽ ὅτι τὸ κατάῤῥοπον σχῆμα πρὸς αἱμοθῥαγίαρ 
ἐστὶν ἑεοιμότατον καὶ ὕσον ἐπὶ τὸ φυγεῖν ἀκριῤῶς τὲ ἅμα 

καὶ ασφαλως τὸν ἐκ τῆς αἱμορῥαγίας κἰνδυνον, ἐχρῆν ἀνάρ- 

ῥοπον ἀποσχηματίζειν τὸ αποκεκομμένον κὠώλον, αλλ ἐπὶ 

τοῦτ ἐπώδυνον τὸ σχῆμα, διὰ τοῦτ ἀνάῤῥοπον αὐτὸ μετρίως 
σχηματίξομεν. εὔδηλον ὃ᾽ ὅτι καὶ κατ αὐτὴν τὴν ῥῆσιν 
αὐξῆσαι βουλόμενος τὸν λύγον ἐχρήσατο τῇ ποτὶ φωνῇ, ὡς 

ΣΙΟΥΕΠΙ γε] Γαρεγίογεπι Ῥαγίεπα [ρεοίαί, Ἰα[ας Παδῖίας τὶ- 

ἀενῖ Ρροίεσῖῖ απὶ ππεάῖας εί Ππίες επι, αιῖ 4εογ[μπι [ρο- 

οἷαί, Ίοο ε[ι αι αἆ τεοίαπι Ίϊπεαπι ΡτογΓας εκίεη[ας εῇ. 
Ηιο ααἴεπι αδβί πυ]]απα Ῥεγίομ]απα ΠΙί πο [αηραῖς εγωπιραξ 

εἰ {αοἱ]]ῖπιε αἩ αερτοϊἰαπίε {εταίις εἰσεπάις εἰ, ἆ4ε απο 

εἰῖαπι ραμ]]ο Γαρτα ἱταοίανίπιαςδ, αβὶ οἷἵα οπῖε εχοεεπ[]ὰ 

Ρετ{εφιιαὰ Γπημς. Αἲ πιπο 1η οὔπριις αὐ[οιπάεπαίδ, Ποιέ 

ἀπ πιαπΏς αἀλμΙδείαν, ππαπ Ρεγίοι]απι ε[ἰ, πε ῬχγαῬ ἆο- 

Ίοχο Ἱπίο]εγαὈΙ] απῖηια ἀε[οῖαί, Ἱα ρο[ί(παπα αἁλΙρΙία ε[ῖ 

ΠΕΙ αλαά οἰτουπ[αί, πο ν]άε]]οεί [αησιῖδ εταπιρας, 1 

ααοά ενεμίτε [οἱεί τδῖ ριϊγε[οεηἰε5 οοτροσῖδ Ρατίες τε[ο|-- 

νυηίατ.  Οοηβαί απίεπι Παρίσι, {15 απο ππεπηΡγαπι ἆ9- 

Ῥεπάεί εταρἰ]οπί [αηςδι]η]ς ε[[α ορροτιαπΠΠαναπι. οἱαη-- 

Τωπα 6ΥΡΟ [ρεοίαί αἲ [αηρυ]πῖς εταρίοπῖδ Ρογϊουἰαα Ρεπῖ- 

τας Ἰωϊοφπε ενἰίαπά πια, Ῥτασοί[απα πε Ργααι Γαρεγία5 οπ]-- 

ΏΙπο Παβοπάπη ε[Πεί; {[εὰ αιιία [ἰαίας Ἰὶο ἀο]οτί ε[, 1- 

οἶγοο πηοεταίε 1π [αρεγίογεια Ρρατίεπι οοπνοχέαγ. Μαπῖ- 

{ο[ίαπα Ἰἴεπα ε[, αααπι 1 15 νεχῖδ απσφεγο νε]]εῖ ᾳποά 

Ῥτοροπίίας, ἀἀ]εοῖ[Πε νοσαρι]πα μταεείρµε, 4ποά ποιὲ ἀῑχις 

σλτενῦθ ΤΟ. ΧΥΙΙΙ. Ζπ 
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κά. Οµατι, ΧΠ. [440. ] Εὰ. Γα[. Υ. (651{.) 
2 - - : Γ - ΄ , . 

εἰ καὶ οὕτως εἶπε, μηδὲν αετέωρον ποιεῖν μηδὲ ἐς τὸ κάτω 
αρ ο .] α ” . / Ὡ ο υ -. σσ -”- 

ῥέπον, ἄλλα μάλλον ἄνω καὶ μαλισῷ΄ Όταν τελέως περιθῥαγι 
π / ” . χ. ος » ᾽ ; ” . 

τὰ σεσηπύτα. τῶν γάρ αἱμορῥαγιῶν ἐν τούτῳ τῷ χρύνῳ 

κίνδυνος. ͵ 

λέ’. 
3 , ο . .” 

Επεὶ ὅταν γε ὁ χρόνος ἐγγένήεαυ πλείων καὶ καθαρὼ τὰ ἕλ- ν / 

3 -- ] ’ 3 ’ 

κέα γένηται, οὐχέτυ ταῦτα τὰ σχήματα ἐπιτήδειά ἐστιν, 
3 α2 5 9 - ’ 5 ορ ον ο ω-. ΄ «9 

αλλ ἡ ευθεια Όεσις καὶ ἐγνίοτε ἐπὶ το καταρῥοπον ῥε- 
5 Δ ’ Ν ’ . ’ » ΄ 

ποντα" ἀνὰ χρόνον γὰρ ἐγίοισο τούτων ἀποστάσιες οστέου 

γίνονται καὶ ὑποδεσμέδων δέονεαε. 

Ὥ ε / ᾽ ε σε , . η ’ 3 ο ῥών 
σπερ ὁπόταν τὰς αἱμοθῥαγίας ἐφυλάττετο τὴν 

Φεῖαν Θέσιν τοῦ κώλου, καίτοι µέσην τε καὶ δικαίων οὖσαν, 
. 3 πε ” 3. - ., - 3 Π 

ἐπὶ τὸ ἀνάρῥοπον ἠγεν εἰς τοσοῦτον ἄχρι τοῦ χωρὶς οδύνης 

τοῦ κάµνοντος αναταθῆναι τὸ κώὠλον, οὕτως κ»ὖν ἑνίοτε µε- 
Ρ} ὸς σε. - - -. μα 

τρίως κατάρῥοπον ἄξιοι σχηµατίζεσθαι τὸ κώλον ἕνεκα τῆς 
-” ’ -” 3 « σς 

ἐκκρίσέως τῶν ἐχωρων. ὅπου γὰρ οὔθ αἱμοθῥαγίας ἐσεὶ 

ᾳωα[ τία [οπιρ[οτί: αδί πμ] [α[ρεπ[απι ε[ι πα]. ἀθοτῇαπι 
Προοίαϊ, [εά Γαν[απι πιαρῖθ, ροἩπιαπι, αῬί εκ ἴοίο τε[ο- 
Ἰπία Ππεγ]αέ, ρετίοα]απῃ ε[ι πε Ἱπ[ίεγίπα [απραῖς εγαπιραϊ. 

3 

ΧΧΧΤΙΙ. 

ΊΝαπιφµε μδὶ (επιρις ρτοοε[]εγίε εἰ μµἰοεγα απ τα [1ε, 

ποπ απιρἰίμ; αοεοπαπποάαιιΥ [μ]μεπποςί [αιις, [εὰ Πε 

ομῖ τεεει5 ε[ὲ εε ἰπεεγάμπι ιίε ομῖ νετ[ως ἴπ[εγίογεπι Ραγ-- 

τεπι Ιπεἰίπαίμγ; {ΕΠΙΡΟΤΕ επἰπι ποπιιῖς ο[]α αὐ[οεάιωε - 

εὲ ἐἶίαε [α[οῖας πεοε[]ατίαε [ωπὲ οµαε ῥγίπιαε ἰπ]ιοϊωπέμτ. 

Νοπ {εοιθ αἴηπε πδί [απραϊηϊς οταρίίοπεπι οανγεβα!, 

γοςίΗπα πιεπΙβγΙ Ποίππα οιπαπινΙς πού εί ]α[Ππς εί{ες, 

οδίευας ἴπ επι απῖ [ατ[απι Πρεοίατεί οοπνεγίεραῖ, απαίο-- 

215 ππεπιΡγαπ ᾖπθ ἀ4ο]οτε εκοϊαβαίαν, ηαπο ᾳποφιε ρεαθ- 

οἱρῖι αἱ πιεπιργαπι πιοάεταίε ἵπ Ιη[ετίογειι ρατίεπι Ιπο]- 

πείασγ αἱ [ηπῖες ε[]ααί; απαπἀοφαϊάεπα, αδί ππ]]απι ρετῖ- 

οσ]ππη ε[; πο νε] [αησιῖς ογιιπιραί γεὶ ρτορίετ οοπ[ογΗ σπα 
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Εὰ, Όδασι, ΧΗ. [149. 450.] Κά. Ραῇ, σ, (651) 
μινδυγος οὔτε συµπαβείας οὔτδ φλεγμονῆς, δη ὄντα κα- 

᾿ Φαρα τὰ ἔλκη μόνος ἐπουλωώσεως χρηδεον λερὶ παντόά έστι 
ποκητέον, ὡς μήτε πῦον ἑφίσταται τότε μήτε ἐχώρ τις ὰῤ- 
πτὸς, αλλ αποθδέει πάντα. πολπωθέντος ᾽μέντου τινὸςρ αι- 
τοθε μέρους, εἴωθε γαρ ἐνίοιε καὶ τοῦτο 7ίγνεσθαι, τῶν 
χώρων ἀναβιβρωσκόνέων ἐκεῖνα τὰ βόρια, ἃ κατ ἐκεῖνον 

'πὸν χρόνον ἐν ᾧ διὼ ιὸν φύβον τῆς [450 ] αἱμορῥαγίας 
ονάρῥοποί ἡ; Ἰούμεθα σχῆμα, θείας ἕξομεν ὑπιοδεσμίδων αἷο 
πθοὂεελούµεν τὸν κόλπον, ἡ ὅ᾽ ἐπίδεσις ἐν τῷ τοιούεῳ 
καιρῷ κατα τὸν ἐναντίον γίνεται τρόπον ἁπάσαις ταῖς ἐμ- 

πφοσῦεν. εἰρημέναις. ἐπ ἐκείνων μὲν 7ὰρ ἐκ τών κάτω ’ 

μερῶν αρχόμενοι Ῥελευεμεν ἄνω. κατὼ δὲ τὰς νῦν προς 
κειμένας διαθέσεις, ἐφ᾽ ὧν ἑλκρίμέσθαν ῥουλέμεθα τὸ πῦον 
ἄγωθενν αρχομένους ἐπὶ τα κάιω 204 νέμεσθαι παυοµένους 
ανωτέρω βραχεῖ ιοῦ κατὰ ιὸν κύλπον σιόµατος, ἵν ἐν μὲν 
τοῦ πυθµένος αὐτοῦ πᾶν ἐκθλήβηεαι διὼ τῆς εἐρημένς 
δεεδέσεως, ἀνεωγμένου δὲ τοῦ στόματος εὐθέως ἐκρέμ. 

αφια ρατ α[ιοϊαίαν νε] ἱπῃαππιαίίο [προγνεηίαϊ αίηπο 
Ἡ]οεγα Ίαπι Ῥρυγα [απ[απηπποάο αά οἰσαίγῖσυπα Ρει ἆπεεια 
[απῖ, ἆαπάα ἵαπ Ρρεϊιϊς οβενα ε[ π{ τος Ριιδ ηοο [αηῖςς 
ὑπηιδι δύναν ἴαπο [νρπάας, Γεὰ οπηηῖα εκἰίαπι ΠαβεαΠ, 
Αϊ Π ας 1Ρί Ραι5 ες Ῥοο αηῖπι αοοῖᾶτί {10 Γαπῖο 
4παε Ἴ]]ας ρατίε ογοά(ξ, ἆππι πο οανεπίθ πο [αησιι 1 
εγαπαρεγεί πιεπαῦτυια ΓπρΗαιε Παριίπας, αᾱ {α[οίος νο 

ππεπάιπι οί Ύας ρτῖπιαε Ἰπ]]οἴεπάαο απί, αιάθας [Πις 
᾿οσετοθαϊαγ. ΄ Ὑϊποϊεπάϊ αἰίθια ταίίο 1Π εο οα[α οοπῖίνατία 
εβι 11] οπαπῖρας φιιας Γαρτα ἀῑείαρ [απέ, ἵπ απἴρυος {α[οῖαο 
αἲ Ππ[ον]ογί Ρατίο ογίαο 1Π [αρερίοτί ἰεππίπαπίαν: Γεὰ ἵπ 
Ῥτοροβί]ς α[εοίῖρας, ΙΡ εο οοπβ]ῖμια ἰσπαϊε τα ρᾳθ εκ- 

᾿οεγπαίασ, α Γαρεγίογί ρατίαο Ἱποῖριαηε οἳ ἀεογ[απα νετ[ιθ 
πιο ἀεπῖος Ραπ1]ο [αργα ο {ρῄας Ππας Ππϊμπέαν, τί απῖς-- 
θπ]ά ΤΠ Ίπιο βπα τοβᾶαί ΓαἨ πο νῖποϊοπᾶϊ γαῖίοπο εκργῖ- 
᾿ππαίιιγ΄ εἰ οΓε αρετίο ῥρτοῖπαςθ εναςαξ, 

αν. 
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Κά. Οµαχι. ΧΠ. [450.] Ε. Ῥα[, Ῥ. (654) 
λη.. 

ΠΙροσδέχεσθαι δὲ χρὴ τοὺς ποιούτους ἀνὰ χρόνον ὑπὸ δυσ- 
ἑντερίης πιέξεσθαι" καὶ γὰρ ἐπὶ τοῖς μελαινομένοισι τοῖσυ 
πλείστοισι ἐπιγίνεται δυσεντερίη καὶ ἐπὶ τῇσιν αἱμοθῥα- 
γίησιν ἐξ ἑλκέων. ἐπιγίνεται δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ κεκρι- 
µένων δη καὶ τῶν μελασμῶν καὶ τῆς αἱμοθῥαγίης, 

Τὴν τῆς δυσεντερίας προσηγορίαν ἔθικεν ὁ “Γπποκρά- 
της οὐ κατὰ τῆς τῶν ἐντέρων ἑλκώσεως ἐπιφέρειν, ὡς οἳ 

πολλοὶ τῶν ἰατρῶν, ἀλλὰ κατὼ τῆς αἱματώδους ἐκκρίσεως 
διὼ τῶν ἐντέρων γιγνοµένης, ὥστε καὶ ὅταν ἀρθῥωστίᾳ τοῦ 

ἅπατος αἱματώδη διαχωρῆται καὶ τότε ὀνομάδεσθαι δυσεν-- 
τερίων τὸ πάθος, ὕπερ καὶ φαίνεται γιγνόμενόν τε καὶ λε- 
γόμενον ὑπὸ τῶν ἰατρῶν. καὶ πολλοὺς ἴστε τῶν οὕτω πε- 
πονθότων απολλυμένους ἀγνοίᾳ τῶν Θεραπευόντων. ἐπεὶ δ᾽ 
ἐνίοτε διὰ τὴν τῶν ἐξιόντων δριμύτήτα συνεκκρίνηταί τις 

ἅμα τοῖς διαχωρήµασι κατ ἄρχὼς, ἁἀμελῇ δὲ τοῦ Ἰρύνου 
προϊόντος «δη καὶ τῶν ἐντέρων αὐτῶν ξύσματα διὰ τοῦ 

ΧΧΧΤΠΙ. 

1π Πὶς αμίεπι Ργοσεάεπίε ἴΙΕΠΙΡΟΤε επ[ρεειαπᾶαε [ωμὶ ἄε]ε- 

οἱἵοπες εγµεπίαε, Ομµπι ρἰεγίφιε εἰ ει πἰρτἰϊίε εἰ εκ 

[απρμῖπε αὖὐ μἰεεγίδις [ιο ετμεπίαε ἀε]εοίίοπες [ωρεγνε- 

πίαπι, Ἑἰμπί αµίεπι ρἰεγμππφμε, μὸὶ πὶργιείες εἰ [απρβιῖ- 

πὶς ετμρείοπες [οἶμέαε [ιωε. 

Οτπεπίαπι 4ε]εοίίοπεπι Ἡιρροογαίες δυσεντερίην νοςᾶ- 

νι, Όπο ποπιπο πα γυἰάείμε ποη η εκι]οεγα[ΙοπεΠα 

1πίε[βΙποτατα, ααεπιαἁπιοάστα Ρρ]ετίααε πιεᾷ]οι, [εὰά τί οΓπεΠ-- 

ἴα5 Ιπ{ε[Ιµογηπα ἀε]εοίοπες Πσπιῃοαγεί; Πουί ιβ ρτορίες 

Ἰεοογῖς ἀπιρεο]]]αίεπι ογαεπίµπι ἀε[οεπάαί, τά αποφαε 

νΙάππι δυσεντερίη αρρε]]είαχ, αποὰ α πιεζιοῖς π[ωχραγί αο 

ἀῑοὶ ΠονΥΙΠΙΗ5» [αερίμδᾳπε Ἰοπιίπος τα α[εοίοφ πως ο ἶααι 

ΙΠΓοΙΙα Ρε] [Τε πος ποπ. Ἰαΐεί, ἸΠπίεγάπαι επῖπι απ 01 ρχο- 

Ρίες ἀε]εοίῖοπεθ αοτες ρεϊποῖρίο απ]άεπα ρἱηραεάο, ρτοοείῖα 

ἰεπιροσῖδ φπαεάαπα Πτὶιρπιεπία 4ααε αὐ Ππίε[ίηϊ5 ἀεταάαι- 
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Φεραπεύειν ὡς ἕλκωσιν ἐντέρων µόνην, οἱ πολλοὶ τῶν ἰἑατρών 

ἀμελοῦντές τοῦ ἧπατος αἴτιοι Ἀανάτου τοῖς κάμνουσιν ἐγέ- 
φοντο. νύσημα μὲν οὖν ἐστιν ἤ τε τοῦ ἥπατος ἀθῥωστία καὶ 

ἡ τῶν ἐντέρων ἕλκωσις. κοινὸν δὲ σύμπτωμά ἐστιν ἡ διὰ 
τῆς ἔδρας ἔκχρισις αἱματώδης οὐ κατὰ τὰς εἰρημένας αἰ- 

τίας γιγνομένη' καὶ γὰρ διὰ πλῆθος αἵμαιος ἀναστομουμέ- 
νων εἰς ἕντερα φλεβών αἱματώδη διαχωροΐῖσιν, ὡς εἶναι τὸ 

πάὔημα παραπλήσιον αἱμοῤῥοῖσι, µόνῳ διαφέρουν τῷ κατὰ 
μὲν τὴν ἔδραν ἐκείνας γίγνεσθαι, κατὰ δὲ τας τῶν ἐντέρων 

ἔλικας ἀναστομοῦσθαυ τὰς φλέβας ἐπὶ τούτων ἢ καὶ κατὰ 

τὸ ἀπευθυσμένον μὲν αὐτὸ, πόθῥω μέντοι τῆς ἕδρας ἄνω 
πατὸ τὴν (0552) ἀρχὴν αὐτοῦ καὶ πολλοὺς είδοµεν τοῦτο 
πάσχοντας ὧν ἀπεκόπη τι κώλον, ἀλλὰ καὶ ὕσου κατέλυσαν 

ἀθρόως ἐσχυρὰ γυμνάσια κατὼ τὸν έμπροσθεν χρόνον εἶθι- 
σµένα, τινὲς μὲν ἀθλήσαντες, ἔνιου δὲ σκάπτοντες 1 τοιοῦ- 

τόν τι φιλοπόνως ἐργαξόμενου" ἐὰν γὰρ μὴ συγκαταλύσωσι 
τοῖς γυµνασίοις καὶ τὸ πλῆθος τῆς ἐδωδῆς, ἢν ὅτ ἐπόνουν 

ἐποιοῦντο, τινὲς μὲν ἐν τάχει πληθωρικοῖς αλίσκονται φο- 

{πχ Ὠπα εχοεγπαπίατ, ῥΡΙετίᾳπε πιεζϊῖοί περ]εεῖο Ίεοοτε 

π]οετὶ ἀαπιίαχαί Ἱπίε[μποταπα πποάεπίέατ αἴφαε 146ἴχοο ἀθ- 

ἔτοίαπίες Ρταεοϊριἰαπῖ, ΕΙ εΓβο πἹοτρις οἳ ]εοογδ Ίπι- 

Ῥεοι]]τίας εἰ α]οις ΠπίεβΙποταπας ουμεπία Ὑετο αἰνας οοπι- 

πημη]ίες [αρετγεπίξ ποι Ρτορτίε οαμ[5 Ρτορο[{ῖδ, ϱΠΠΙΠ 

1ΠΙΕ[ΙΠΠΟΤΗΠΙ γεμῖδ Ῥγαο [απραϊπῖ οορία αἀορετίῖς οΓΙει]- 

ἴμπα ἀε]ιοϊαίατ, {ο αἱ πι] α[[οοίας Πί, αἴφαπο πῬὶ ογὰ 

ΝΕΠΑΓΙΙΠΙ ΠΟΠ 1Π απο, [εὰ ἵπ Ππίεβίπογαπι απ/[γαοβιας αὐϊ 

αἆ Ἱπ]ήαπα τεοἰῖ ΙΠΙΕΠΙΠΙ Ίοησε 4Ἡ απο αρεπιπίας. ΕεΓ- 

πηη]ίος απίεπι υΙάεπιις εκροχῖγί ου πια]πα, απ1ραδ ΠΊεΠΙ-- 

Ῥταπι εχοϊ[απα Γαοπίς (πῖνε τερεπίο γε]αππεπίες εκετοῖίᾶ- 

1ποπες οπιΙ[ετῖηξ, απἴρας απίο α[αεγεγαπί, ΠΠ ΠΟΠΠΙΙΙΗ1 

οετίαγεηί, αἰ {οάετεπί νε] ααιά Ἰα]αδιποςί ]αῬοσίο[απι 

νιίαε Ρεηις Γεηαεγεπίας: παπα ΠΠ απεπιαάπιοάμια εχεγεῖ- 

{αἰιομῖςδ, ία αἰηαιά ἀεπιρ[ετῖαί οἱρί απὶῖ Ῥροοπῖς αΡι- 

ἁαμίίαςς απα υεραπίαν ἆάπι εχεγοετεΠ{ΠὈ, ΠΟΠΗΠΙ]ος ο6- 

Ἱεγιίεν Ιπναάιπῖ εα Ἰηθ]α 4186 α ππυ]ἰαάίπο Πιπί; αλ] 

απῖ πΙπας αἆγετ[α Γοτίιπα πἰππίας ανα οταεηία «ἀεᾖοιί, 
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σήμµασιν, ἔνιου δὲ εὐτυχέστερον πράξανεες τῷ ὑφ' /πποκρά: 

τους εἰρημένῳ συμπτώµματι δυσεντερίας' οὕτω γὰρ ὠγύμασεν, 
ς ρ , ς -. κό : »}ς. 5 

ὡς έφην, τὴν διαχωρησὺν τοῦ αἵματος. ἐνίους δὲ ἤδη οἴδα: 

τῇ δια ῥινῶν αἱμοθῥαγίᾳ σωζομένους, ἄλλους δὲ ἁλισκομέ- 

νους χολέρα, καὶ γίνεται πᾶσιν αἷμα ἓκ περιόδου τοῦ πάμ- 

παν, ἴσως ὡς ἔγγιστα τῷ χρόνω τὰ τοιαῦτα συμπτώματα. 

κακωθέντες γὰρ ἐπὶ ταῖς ἀθρόαις κενώσεσο καὶ [ 451} κα- 
ταψυχθένιες οὐ προσέχουσο τῇ μετὰ ταῦτα διαίτη. πώλιν 

ὃ᾽ αἀφυλώκτως διαιεώµενοι πάλιν πλῆθος ἀδθροίξουσιν ἴσον 
” ’ ” ; ἓ-ὰ 3.) ως ΄ 

τῷ πρὀσθεν ἓν ἴσῳ χθόνω. κοινὴν οὖν αἰτίαν ἁπάνιων 
- ι 

τῶν οὕτω πασχύντων ἐροῦμεν εἶναι πληθώραν ἐκκενόυμένην 
. ν 9 ’ εκ.» 4 

διὰ φλεβὼν ἀναστομώσέως ἢ κατῷ ῥϊνας ἢ καθ ἔδραν ἢ 
ιν ᾗ ΝΜ. ἤ η / » Ό . 

κατ ἕντερα γινομένης. αὐτὴν δὲ τὴν πληθωρων ἀθροίδε- 

σθαυ τοῖς ἐσθίουσι μὲν, ὡς έμπροσθεν ἤσδιον δαψιλῶς, μὴ 

Φαπανοῦσι δὲ ιὸ ἐκ τῆς τροφῆς ἀθροιξόμενον αἷμα. τούτῳ 
τῷ λύγῳ κοινῷ πάντων ὄντυ τῶν οὕτω πασχύνεων ὑποτεέ- 
πτωκε καὶ τὰ ὑφ “/πποκράτους εἰρημένα. οἷς γὰρ απεκότι 

τι κῶλον Ἱ πρότερον εἰς αὐτὸ παραγενοµένη τροφ}}) κατὰ 

{ 

Ύµαπι Γεια Ηϊρροοταίε ρτορο[[ῖ δυσεντερίας νοσαῦα [επ 

υΓμχραῦ5δ, 4μο, απ γεἰαῖ, ογαεηίαι ἀε]εο[ίοσει Πρηϊβναι. 

Οιιοδάαπι ερο ]απι ν1άΙ φι1ο» [απριμίς ρε Παγες ετυρίῖο Ἠνο-- 

γανῖί, α]ῑος αιιος Γεηίανίι ομο]εγα; 5 ααἴεμι ομιηΙῦ19 ἄο- 

αμα {εγα (ειπρογῖς οἰχουίία [αμσιῖς «Παπ ας, Ἱναιραει-- 

ἴε5 εηΙπι τερεµίε εχ]α[Η τε[ρεγαίίαμε ἵα ροβεταπι ν{οῖαθ 

χαἰίοηΏθ οαγ]οία που αἰαπίυς, [εὰ την Ιπογάϊπαίε ν]1ναη!, 

τυγ/[αθ πιω] Πἰαάίπεπι οοἱασαπί ρτίοτί αέφαµεμι εἰ αεηια]ί 

{6Ιπροτε. ἩἨοταιῃ «ΥΡο α[εοίαμμπι οΟοπΙΠΙΠθπα οαΗ[α 1 1 

τη] {ιά Ιπο πα ΤΕΓΕΓΕΙΗΙΗ5, 9ὐαε αὐαροετίῖ νεμῖο νεὶ 1 πΠα- 

αἶριι νε] 1Π απο ομῖ ἹπεβΙμῖθ οε]οιίατ, ΟοΗΙρίας αμἰειι 

η] ἱαάο ἵπ 1] αι Πδρετα]ίος τα [ο εταπἰ οἵὈίίΠι 

{ωηπηίν Γεά [ππρυϊπεπι 4πεη ϱεΧ α[ιπορίο αἰπηθμίο οὐι]--. 

ἱγαποτυί πιηίπιχα αὐ[αωαμῖ, Αά οοπιπιαπει οτι αἴε- 

οἴμπι ταϊοι επι [ρεοίαῖ, Ομοά αὐ Ηἱρροογαϊίο ΡΓΟΡΟΠΜΙΗΤ, 

Ομἵρις οπῖπι αῑηιιοά μπει νησι αὐ[οζαπα Ειετῖν απχου- 

απ οιιοά απἱθ {γαπεονί αἲ ραπ [οἱεραί, ἵπ νομῖς οοῖί 
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τὰς φλέβας αθοοιζομένη πλῆθδος αἵματος ἐργάδειαο. συµ- 

βουλεύειν δὲ χρὴ τοῖς τοιούτοις ἅπασιν ἑλάττω τ ἐσθίειν 

1} πφρόσθεν, ὀλιγότροφά 15 ταῦτα εἶναι καὶ συνεχὼς ὑπάγειν 
γαστέρα, γυμνάζεσθαί τὸ καθύσον ὢν δύναινιο καὶ τρίῤὲ- 
σθαι πλείω καὶ μὴ λούεσθαι μετὰ τροφΏν, ἀλλὼ πρὸ τρο- 

φῆς πολλάκις. εὲ δὲ καὶ διαφορητικοῖς ὕδασιν ἔχοιεν χρῆ- 
σθαι, κάλλιστα οὕτω πρατιοιἐν. ταῦτα μὲν οὖν εἴρηταί (ιθυ 

κατὼ τὸ πάρξργον οὐκ ὄνια πάρεργα. διὰ τ δὲ καὶ τών αἷ- 

µοθῥαγησάντων ἰσχυρώς ἐἑνίοις ἐπιγίγνεταυ μειά τινα χφύ- 
νον ἡ} τοιαύτη ὀυσεντερία, προσθεῖναυ χρὴ τῷ λόγω" συµ- 
βαίνει δὴ παὶ τούτοις τοιοῦτον, ἐπὶ ταῖς σφοδραῖς αἱμορῥα- 

γίαις καταψύχειαι τὸ σώμα καὶ δι τουῦ ἧετον ἡ) πρύσθεν 
ἐκηενοῦται διὰ τοῦ δέρματος. ὑπομέιον δὲ ἐν τῷ σώματε 

τὸ μὴ κενούμενον αὐξάνευ τὸ πλῆθος τοῦ αἵματος, ἐφ ᾧ 
καθότι δέδεικιαι πούσθεν οἵ τὲ Χολέραι καὶ αἱ διὰ ῥινῶν 
αἱμυρδαγίαι καὶ αἱματώδεις ὑισεντερίαι γίγνονεαι" καὶ γὰρ 

οὕτως αὐτάς ὀνομάξω ἕνξκα σαφοῦς διδασκαλίας. ἔπονταυ 
3 ” Ὃρ (ον ν ον ος - 3 »ος 

ὁ”, ὡς ἔφην, αἵματος πλήδει διὰ ῥώμὴν μᾶλλον οὐκ αρῥω- 

εἰ Ιαπουϊπίς παπα] (πάἴπεσπι Ῥρτοάαοϊί. Ἠορ Ἰίαπαθ ΟΠΙΠΕΘ 

ΏΊΟΠΕΓΕ οροτίεῖ, αἱ πΙημς οί οαρίαηξ ϱπαπα απίο, ἴδια 

ἱπ{χαιίον Πἱ5 Γωβίπάο αἰναπι ἀιποααί εἰ απαπίαπα ροίἴαπε 

εχετοεαπίασ, πιμ]ίαιι Γ{οίῖοπεσι αἀλμίρεαπί, α οἶρο πο 

ανεπίατ; [εά απἱο [αθρίαδ: τεοίο αμίεαι σοπ({α]επε, [ ᾱἷ- 

βετεπίε αφπα υἱαπίάγ μΡΙ εἶι οορία Εμεχῖ. Ἠαεο ρταείες 

ῥτοροβίαπι τεπι αά]εοὶ, «111 ἵαπιεη 4ἳ το που 4. ασ 

απίεπι ΠοΠΠΙ]15 ϱπ1ραθ οορίοίε [απραῖθ ε[Παποίαν αααο 

ἀπίεγροβίο {επιρογε ογμεπία ἀε]εοιῖο [αρεινεηῖαί, α[ίσενε 

{εχπιοπί οροτίεῖ, ΕΙ ειρο ἵπ Ἠ15, αἴ οὗ νελεπιοηίεπι [α-- 

βαϊηῖδ Ῥτοία[οπεπα οοτρας τε[γ]σεγείασ, αἰφμα Ιᾷοίτοο ππῖ- 

ημ8δ απ απίο ρε ομίεΠι εχμαυτιαϊαχς ᾳαοά πενο ποι 

εκϊπαπΙμχ 11 «ΟΥροΥο [αρβῇεις, [αησυαϊμῖς πα) Εέα ἆγπθπα 

Βυδεί. Ώπαο, πἱ {πρτα οβεμ[ασι ε[, ε[]λοι, αἱ νε] οιοίεια 

Παρεχγεπίαί νεὶ [αμραίδ Ρε; Π8Γ68 ογαπιραί νο] αἱμαιώδης 
δυσεντερία Γευιαίαγ, Πα επΙΠι αρρε]]ο εἰαγίογίβ ἀοσοίγίπαο 

ῥρταίῖα, Ίου εΠ. οταεηίαα ἀε]οίαίας. Ῥχο[οι[είέων ααίειι 

Ἱη]αςπαοάί ἀε]εσίῖο ες πια] ἱαάίπε {απρυϊΠΙθ 4πεπι παίωτα 



798 Γ44ΗΝΟΊ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ 
Κά. Ονασι, ΧΠ. {4511 : Ε. Ρα[. Ἡ. (650.) 
στίαν ἐπὶ τὴν ἔκκρισιν αὐτοῦ τῆς φύσεως ὁρμώσης όμπα- 

λιν ἢ ἐπὶ τῶν ἡπατικῶν ἔχει διαθέσεων. ἐν ἐκείναις γὰρ 
ἀθῥωσεία τοῦ ἥπατος αἱματώδη ὃν ἐνεέρων ὑπέρχεται. ἐν 
μὲν ἤτου δι αἱμοθῥοϊδων αἢ διὰ τῶν εἰς ἔντερα καθηκουσῶν 
ϱλεβῶν αἢ διὰ τῶν εἰς τὰς ῥίνας ᾖᾗ φύσις ἰσχύση τὸ περιτ- 
τὸν ἐκκρίναι, σὺν εὐτυχίᾳ τοῦ πληθωριώντος ἡ κένωσις ἐγέ- 
φετο᾽ μὴ δεξαµένων δὲ τῶν ἐνταῦθα χωρίων τὸ πλῆδος, 

ἀλλ’ ἐπὶ θώρακα καὶ πνεύμονα ῥυέντος αὐτοῦ, χαλεπὸν ἤδη 
τὸ πάθηµα. δυοῖν γὰρ «Οάτερον πἐριπλευμονίαις τὲ καὶ 
πλευρίτισιν ἢ ἀναγωγαῖς αἵματος οἳ τοιοῦτοι περιπίπτουσι. 

λ0’. 
Καὶ ὁρμάταο μὲν λαύρως καὶ ἰσχυρῶς, ἁτὰρ οὔτδ πολνή- 

µερος γίνεται οὔτε Δανατώδης, οὔιε γὰρ µάλα ἀπόσιτου 
γίνονται οἳ τοιοῦτου οὔτε ἄλλως ξυμφέρει κενεαγγέειν. 

1οπίαϊ πιοσῖς οὗ γΙγίαπι τορατ, απαπι οἨ Ἱπῃγπιίαίεπι εκ-- 

Ρε]]ετο. Όμας τεδ ϱοΠΙΓΑΣΙΟ πιοάο {[ε Ἰαρεί, απαπι 1η 

Ἰεοογῖς αΠεοββριας 1π ααἴρις [αηπραῖς Ῥετ Ἱπτε[βίπα οὗ ν]- 

{οεγῖ8 1πιῦ εοϊ]ἰαίειπ ἀε[οεπάϊῖ, Οιοάᾷ Ῥεν οἑᾶ νεπαΓυΠα 

Ύυ4ο αἆ απαπι, Ππίεβίπα ααῖ πατες ρετιϊπεηε, παίυτα φιιοᾷ 

Γαρεγαί εχιπαπῖγεῖϊ, Ῥεπο ασετείασ οὐπι εο ομῖ Ἠπο νῖα 

πι] μάο ἀεἰταμετείατς αδί πππ]Ηαάο ποπ τεορίίας 8 

Ἰοείδ, [εᾷ αἆ {λοχασεαπι νε] Ῥαϊποπεπι οοπΠμ1, πια]απι 

Ίασι ργανα εΠ: αἰἰεγηίταπ. επῖπ νε ρι]πιοπῖς 1Πῇαπιηια-- 

Μοπειπι εἰ Ἰαϊεγῖ ἀοἱογεπ ναι [απραϊηϊ Γραίμπι [πρενε- 

ΠΙΓΘ πεοε[]ε ε{ῖ, 

ΧΧΧΙΧ, | Ἡ 

{ήαρπο αµίεπι ἴπιρειμ οοπεϊιαπέµτ, [εᾷ πεο ἀἱμίμτπσε [ωπι 

πεο πποτιῖ[εγαει πᾶπι πεφµε Ποῖπο φαϊᾷε ρτορίεγ οἶδι 

/ἰάίωπα αὔείπει, πεφιε αἰοφμίπ επλαμγίεπάμς ε[, 
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Οὐγ ὡς ἑσεορίαν γράφων τῶν συμβαινόνεων τοῖς οὕτω 

μάμνουσι», ὥσπερ ὁ Θουκυδίδης, ἠνίκα διηγεῖταυ τὸν λοι- 

μὸν, ἀλλ ἕνεκα διορισμοῦ τών ἐφ᾽ ἑεέραις αἰτίαις γιγνομδ-- 

νων δυσεντεριών, ταῦτα προσέθηκεν ὁ “Ιπποκράτης, ὧσε εἰ 

μὴ καὶ τῆς προκειµένης πραγµατείας ἴδιός ἐστιν ὁ λόγος, 

οὐδὲν χεῖρον αὐτὸν ἐξεργάσασθαι παμπόλλων ἰατρῶν ἄδυνα- 

τούντων διακρῖναι τὰς διαθέσεις, ἐφ αἷς ἐκκρίσεις αἵματος 

νονφής, νοµίζουσι }οῦν ἔνιοι πάσας [ 455 ] αὐτὰς ἑλκώ- 

σεσεν ἐνεέρων ἔπεσθαι, µεγάλως σφαλλύμενοι» ς ρὰς οὖν 

ἀπὺ τῶν αἷμορῥυῖδων ἔκκρισις οὐδ᾽ αὐτοὺς τοὺς κάμνον- 

τας λανθάνευ. τῶν ὃ᾽ ἄνωθεν ἐπὶ τὴν ἔδραν ἀφεκνουμέναν 

αἱματωδῶν ἔνια μὲν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἤκξε, τινὼ δὲ προηγή- 

σατό τι τοιοῦτον, εἰ ἐξαίψνης διαχωρήσειὲν αἷμα πολὺ, γι- 

}νώσκειν͵ ἀναστόμωσιν ἀγγείου ας τῆς φύσεως τὸ ιν. 

αμάν αὐτὴν ἀποκρινούσης. ἐκ τούτου τοῦ γένους ἐστὶ καὶ 

ἡ νῦν ὑφ '᾿Γπποκράτους εἰρημένη δυσεντερία λαῤρως ὁρμᾶ- 

ται καὶ ταχέως παύεταυ μετὰ τοῦ μηδ᾽ ἀνορέπτους τοὺς 

Λά]απαῖέ Ίαεο Ἡϊρροοταίος ποπ αἱ Πή[ονῖαπι οοη/[οσ]- 

Ῥαΐ 6ογιπῃ 9 πας [ο α[Πεοίῖ εγεπεγαπί, ᾳπεπιαζπιοἆσπι Ἑμα-- 

ογάϊάες, αὈί ρεβ(]επίῖαπι 1]]απι τεοεπ{εί, Γεά τί ογπεηίᾶ5 

ας ἀε]εοβῖοπες ἀῑ[ίησιαϊ α ἱογπήπίραςδ ᾳμαθ 8ἲς ἆε οσαιι- 

[59 ασοϊἀαπί. Όπατο Ίαεο απαπινῖ αἆ Ρτοροβίαπι ορΏ8 

Ῥτορτίε ποη Ρεγπεβηῖ, ΕΣΡΟΠΕΤΕ ΤἵΑπΙΕΠ αεπαπι πο {με- 

με, «παπι πιεάϊοί οοπιρ]άγες ΠΟΙΡΟ5, Γαῦ απίδας [απσαῖς 

ἀε]ιοϊΙίις, ἀΠ[οεΓΠεΤΕ ΠΟΠ Ρο[ηέ: ποππα]]ῖ επῖπα εχι[πιαξ 

πῬίαμε ογαεπίαπα ἀε]εοίίοπεπι εκ ἀπιεβίποταπι π]οεγθ ῬΓο- 

νοπίτε, «1πο8δ ΠΠᾶρΠορετο απίπιας {αἱ11. Βαησαῖς 1ἴααμθ 

οπππα αἲ οΓε ΥΕΠΒΤΗΙΗ ϱ11άε ΙΠ 8ΠΟ Γαπὲ {αμάΐίας, πεφαθ 

Ἰαρογαπίες 1ρ[ος Ἰαίεί; Γεά πῬί οταεηία ἀε]εο[ῖο ἃ Γαρεσῖοςσῖ 

Ρατίο αἆ απ {εταίασ, φπαεάαπι Ῥτοίίπας α Ῥεϊπορίο ἆθ- 

Γοεπά1ί, αααεάᾶπι ρταεοεᾶεπίε 8]ᾳπο ία1. ΟποάΠ τερεπίε 

ογπος πμ] ἀε]ιοϊαίας, {εἴτα οοπνεπῖξ αἀαρετίαπι ε[ε ο8 

ψεπας Πδίμτα 1 οααοά Ῥοπάετε πιο]είαπι εἴ ἀερε]]επίε, 

εσας σεπετῖθ εβ αιιαπι πωπο Ἡϊρροεταίε» Ρχοροπίΐ, ογαεηῖα 

ἀε]εοιῖο «αὰς πηάβαο Ἱπροία οοποϊἰαίµε εἰ οἴίο αιι1ε[οῖξ, 
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κάμνοντας ἰσχυρῶς ίγνεσθαι, κπαθάπερ ὅταν ἥπατος ἀθῥω- 
σιοῦντος ἐκκρίσεις ἔπονται τοιαῦταυ. ὅπανιώτερον μὲν οὖν 

υΜπατικὴ διαβεσις ἀπὸ τοιαύτης ἄρχεται πἐνώσεως. ὦς τὸ 

πολὺ γορ οἷον κρεῶν πλύµα χώρες αἵματος λεπεὺν ἐκκρί- 

γονται κατ αρχὼς αὐτοῖς. ἄρχεται μὲν οὖν ἐνίοτε καὶ οὖν 

ἀθρόῳ κενώσει τοῦ αἵματος, ὕταν ποτὲ συνέλθη πληθω- 

οικὴ διάθεσις ἀθῥωσείᾳ τοῦ σπλάγχνου. μετὰ δὲ τὴν ἂφ- 
χὴν ὁποτέρως ἂν γὲνομµένη ἅμα τῷ καὶ ἀνορεκεεῖν ἐσχάτως 

αυτοὺς ἐκκρίνεται, ποτὲ ιὲν αἶμα καθαρὸν οὐ πολὺν ποτὲ δὲ 

καὶ μειὰ χολῆς ξανθῆς ἅμα ταῖς τῶν ἐντέρων ἀποξυυμέναις 

πιμιελαῖς, εἶτά που καὶ μετὰ ταῦτα καὶ οἷον τοὺξ αἵματος, 

ἡνίκα δὴ κακώς ἔχει τὸ σπλάγχνον, παχύ. ἐπὶ δὲ ταῖς 

τοιαύταις ἐκκρίσεσε καὶ μάλισθ ὅταν ἔχωσέ τι καὶ χολῆς 

αὐιῶν τῶν ἐντέρων συνεκκρίνέται τὰ μύρια τὰ καλούμενα 
ξύσματα ἐπιπολῆς αὐτῶν ἀποξυούσης αῆς δριμύεητυς εῶν 

ἐνεέρων διαχωρουμένων: ἐπὶ μὲν οὖν εν τοιούεων λεπεο-: 

τάεις διαίτης ἐσεὶ χρεί τς δὲ τὸ πλέοναδον. ἐκκόέ ς της χθεία, τοις δὲ τὸ πλεοναξον ἐκαρινουσιν 

ΡΓΑΕΙσχᾳαᾶπι φποά Ίοπιο οὗ οἵρι {α[άίωπα πο. αἀπιοάιαι 

αὐίπεί, Ποιϊ οααπζο οὗ Ἰεοοσῖφ Ιπιρεοϊίαίεαι αἶνας 

ογιεηία εΙ: 4 απι Παπ Ταχο ἰπ]ῆο ο ατη ]εουν α[βοιίας, 

ἱνα]πσπιοάΙ αἰνας Γε οβεπάτί, Ῥεταπιοαθ επἰπι α Ρτπεῖρίο 

ιομαῖς [8η1ες ογαοπία ἀε]ιοϊίας αθααο πι], πι αμα Ιοία 

«αχο Πἲ; ἀπίετάμαι ἴαπεια ἱποιρὶῖ Ἰεοοχῖ α[εοίαθ ολ 

ΜαΡίία [αηριϊπῖς ἀε]εοίίοπε, αδῖ νιἀε]οεῖί νι[οετῖ 1πιῦε- 

ο 1 [αησδυ]μῖς πιπ]Πἰπάο αοοεί[ετῖῖ; γρο[ι Ῥιποῖρίαα 

νετο πηΙτονΙδ Πιοᾷο τεβ αεοε[ΠενΙῖ εἰ αεσογ πιαχίπιε οἱ ὈίΙπα 

1αβ1ά1ί εἰ [απριῖ Πιοάο Ῥήτις εἳ ποα πι]ίμδ, ππο(ο {α- 

ναε Ρὰ11 Ππιοϊπίας Επι] ουπα ἀεταί[α Ππε[άποταπι ρίηριιε-- 

ἀῑπε ἀε]οιίαχ, Ροΐίεα απαε {αεχ [αησιιμῖς ἀε[οεμά, αλὐί 

Ίθοιχ Ίασι ρε[Ίπιο Ἰαδρεῖ. Θαρ Πα]αδωιοάί ε;σο ὀε]εοιῖουί- 

Ῥμ5δ.ᾳ Ῥταε[ετίϊαι μδί αἰιαιά Ῥ]]1ς αἀπιϊκίατα {αεγῖί, ϱΠ86-- 

ἀαπι 1ρβις ΠΠεΠΙηΙ. ρατίε εκοετμα έως, 4 μάς Ύααπα ζεγᾶ- 
ἁαπίμς ἑέσματα νοσμηῖ,. ΊἈΝαπι ᾳπαε ρε; Ππίείίπα ἀε[οεπ- 

ο απῖ 9ο ϱποά αορία Πέ, ΓΠππωπιαπα Πρ[ογαῦι ρατίεια εγαάαηῖς 

1 4πο οαΐ[α αμαπμία απακῖπιε ροῖε[ αὐ[ηπειίία Ππρεταπὰα 
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αἷμα. βέλτιὀν ἐστι διδόναι τροφήν σύμμειρον ἐθῥωμένου 
τοῦ: ἧπατος καὶ κρατεῖν αὐιῆς δυναμένου. 

μ. 
{ηροῦ δὲ ὀλίσθημα κατ ἐσχίον ὧδε χοὴ ἐιῤάλλων, ἤν ἐς 

«ντ 

τὸ εἴσω μέρος ὠλισθήκη, 

Λατεγνώκασεν “{πποκράτους ἐπεμβαλειν τὸ κατ ἐδχίον 
ἄρθρον, ὡς ἂν ὠθτίπιον αὐτίκα Φιν, μὲν Ἀτησίας ὁ Ανί- 
διος συγ}ένης αὐτυῦ' καὶ γὰρ αὐτὸς ἦν ο ρμονς τὸ γέτος, 

ἐφεξῆς δὲ Ατησίου καὶ ἄλλου τινές. διττης οὖν οὔσης κοί- 

σεως ἀπάντων τῶν τοιούιων πραγμάξων τῆς μὲν ἑτέρας, 

ὅταν αὐιόπτης τις γένηιαι τοῦ δητουμένου, τῆς ὃ᾽ ἑτέρας 

ὕταν ἐκ τῆς φύσεως αυτοῦ μὴ πέριμένών μακρᾶν πεῖραν 

ἐνδεικτικώς ἀποφαίνήταί τι, καὶ ἡμεῖς ἀμφοτέρας ποιηού. 
µεθα. τὸ μὲν οὖν τῆς φύσεως τυῦ πράγματος ἐστὶ χοἰόνδε, 
καιὰ τὴν διάρθρώσιν ταύτην ἰοχυρότατός ἐστι οὐγδέσμος, 

εΠ», {[εὰ ας ααὶ [αρεγαπίεπι [αηραίπεπι ἀε]ιοϊαπῖ, ΟΟΠΥε- 

ηΊεπίΙ πιοᾷο εἶριν ἀατὶ ἀερεῖί, «πια ]εοιη να]εαί εἰ ρο[πέ 
ρ[απι οοΠῇοετθ. 

νὰ ή, 

Ὀοί επιμ α εονα εἰαδαιμτ, ᾗ ἵπ ἑίεΓΙΟΥ ΕΙ Ρα γίε «ε- 

πεγῖε, ᾖαο νία τε[ίειειάμηι ε[. 

Βερτε]επάιπί Ἡϊρροεναίεπι, αασοᾶ Ρόπετο ἰεπίοί [6- 

1Η α οοχα Ῥτο]αρίημα, 40 Πε τους εἰαδαίανς 

Ῥτίπιο φμῖᾶεπα ΟΙε[ίας ΟπΙά1ή5, εἶαδ οορµαίις, παπι 1ρ[θ 

4ποφε εκ {απή]ία΄ {αῑ Α[οερίαάαγαπα, Ρο[ί :Οἰεβαπ: γετο 

ΠΠ ποπαπ 1. Θεά οΠΠΠΙ Ἰαεο οπιπία ἀαρ]οί ία αάϊοεπ-- 

ίας, αἰίετα απαπ1 1ρῇς οου]ῖ οοπιργο]επάϊίας απο τεφιῖ- 

γμτ αἰίετα Ύάππι Πο εχ[ρεοίαίο Ίοηδο πα αμουῖά ἆ6- 

ΠΠοπβγαπιας ἸπάΙοίο εκ ἆρβας παϊητα Γωπηρίο, Ἡο06 4ποφπε 

πίπαφπο νία Ἰπάϊσαθίπιας, ἸΝαϊατα ἀρίίας γεῖ Πο Ἰαβεῖ, ἴά 

Ίναο {ρ[α οοπιπη[αχα σαπιοηίπνα χοἰκπάαι ναοί 
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στρογγύλος, ἐγκατακεκρυμμένος αὐτῇ, συνάπτων τὴν κορυ- 
σὴν τῆς πεφαλῆς τοῦ μηροῦ τῷ βαθυτάτῳ τὲ καὶ χοιλο- 
τάτῳ μέρει τῆς ποτίλης, ὥστε καὶ [403] μὲ τεθέαταέ τις 
τὸν κίνδυνον, αλλ᾽ ἐκ ταύτης γε τῆς διηγήσεως ἀκόλουθον 
αὐιὸ (6565) νοῆσαι βραχὲν εἶναι κατὼ μῆκος αὐτὸν, ὅπου 
ὁ μηρὸς ἐνστρέφεται αεὶ, καθάπερ ὁ “/πποκράτης εἶπεν" 

.] ῃ 3 / 

σχίῳ ἔνστρέφεταυ. 

μηδέποτ ἐκτὸς ἁμερβαίνην τὴν ὀφρὺν τῆς ποεύλης κ 
καΐον ἐλάχισεον εἶναι τῷ μήκὲι τὸν σύνδεσμο». οὗτος οὖν 
αὐτός ἐστιν ὁ κωλύων ἐκπίπτειν τὸν μηρὸν, ἄχρι περ ἂν ἔχη 
κατὰ φύσιν. ἐγχωρεῖ δ᾽ αὐτὸν οὐκ ἀποῤῥαγένια µόνον, 
αλλὰ καὶ δι ὠὀγρόξητα πολλὴν αθροισθεῖσαν ἐν μα κοιλύ-- 
τητι παρὼ φύσιν ἔκτασιν τοσαύτην σχεῖν, ὡς ἐπιτρέψαι ποτὲ 
ἐκπεσεῖν τῆς κατὼ φύσιν ὄδρας τὸν µηρόν, εἰ μὲν οὖν 
ἀπορῥαγέντος τοῦ συνδέσμου τὸν μηρὸν ἐππεσεῖν συμβαίνεν, 
κάν ἐμβληθη, παραχρῆμα εἶναι κατὼ χωραν οὐ δυνήσεταν. 

καταντοῦς γὰρ οὔσης τῆς κοτύλης καὶ μεγάλου βάρους αὐ- 

Ππο]η[απι ε[, 4πο Γαπππμπα {επιοτῖς σαραί α)Ι1[Ππιῖς αἴηπε 
ἀπίηϊ οανῖ Ῥατῆρας ἀππεοιίίας, ἀΐα αἱ ᾳπἱς Πσεῖ Πσαππει-- 
Ίαπι Ἱρ[ίαπι ποπ γΙάοεχῖ, Ροβί οκ Ίναο παγγαίίοπς 1πίο]]ῖ-- 
ξετε 14 Ῥγενε ε[ῖε: παπι 4 παπα {επιγ Γοπιρες οοπγετἰαίαν, 
αυοά Ηϊρροεταίες τεἰα]ῖξ, αααπι αἱ: 

Ιπ εοχα «οπυετΙΙΕΤ: 

που ππαπαπι οανΙ οτἱς εχοεάαί, πεοε[[ε εΠ Πσαπεπίππι 
Ῥτονι{Ἡπιυπη ε[ζε, Ἠοο {ρ[απι ἰδίας, ἀαπι παϊαταΠίον Ίμα- 
δεῖ, εχεῖἀετε {επιας πο ραβΐυτ. Ροϊεβ απίθπι ποπ αἲ- 
γαπηρὶ {ο]απι, [εἆ εἰ οὗ Πιπιοτίς οορίαπα {π ο8νο σο]]εσίαπι 
Ρχαείεγ παίυτγαπι 8ἆεο εχἰεπάϊί, υἳ Ππαί Γεπιας [ια [εᾷς 
πηΟνεΣΙ: ᾳιοᾶ πλῬὶ αοοϊἀαῖ, αμαπινίς Παπ Ῥο[ίπαι {αετῖΐ, 
ΠΟΠ ΡοϊετΙί [μο Ίοοο πηαηςτθ. Ίναπι ϱπππι οαναπι ἆενε- 
Χυπι ΕΠ, ΟΠΙ5 γοχο {οἱ1 οτηγῖς ᾳμοά αρρεπαίασ 6τανε 
1ενΙ μιοπιεπίο τΏχ[ας Γμο Ίοοο εκοθᾶςί, Π φιάς {π Ἱπρτε[ία 
Γομίαί Ῥα]]ο οε]ετίη πιονοχὶ νε] α[φπ]ᾶ ἱχαπδρτοάί, φαοᾷ 
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-” 3 ’ ” | « 

τῆς ἐκκεκραμένου τοῦ παντὸς σκέλους, ἑτοίμως αὖθις ὁ µη- 
Δ Ε ῃ κ. σος) ῃ “ Ε] - ἤ 3 

ρὐς ἐκστήσεται τῆς ἰδίας χωρας, ἥτις ἐν τῷ βαδίζειν ἐγ- 
” - ” -” ε 

χειρῆσαι βραχὺ Οᾷττον ἢ ὑπερβῆναί τι τῶν ἓν ποσὶν, ὡς 
» 3 π μα ” » ’ 

εἴ γέ τις ὀλίγην αὐτοῦ ποιοῖτο κἰνησιν ἐφ ὁμαλοῦ ἐδάφους, 
ἀεί ποτε δύναιτ ἂν οὕτω όνος φυλάξαι τὴν κατὰ φύσιν θέ- 

3 3 3 ” ν υ ’ 

σιν’ ἆλλ᾽ ἔοικεν ἀδύνατον τοῦτο. καὶ γὰρ εἰ μηδὲν ἄλλο δυνά-- 
µενός γε πάντως ἐπαίρειν ἀναγκασθήσεται, ὡς ἐν ταῖς εἰς 

’ .. ’ 

πτύελον ἐμβασεσιν. οὕτως μὲν οὖν ᾗ φύσις τοῦ πραγµατος 
” - .] ’ Ν Ν 

οἷιιᾶς διδάσκει, μη δύνασθαυ µεῖναυ κατα χωραν τὸν μηρὸν 
9 ῃ ο ’ ’ εν 3 Μ ωτ ὰ 
ἐμβληθέντα τοῦ συνδέσμου διασπασθέντος" καὶ γαρ αὐ κα- 

κἐῖνο προσθεὶς ἄν τις ἀληθεύοι, τῇ μὲν κατα τὸ γὀνυ διαρ- 
θρώσει σύνδεσμο τινές εἰσιν ἐξωῦθεν νευρώδεις, τῷ μηρῷ 
δὲ µόνῳ εἷς οὗτος οὐδενὸς ἔξωθεν ἄλλου τοιούτου σφίγγον- 

ιά 2, ” υ ” 3 3 

τος τὴν διάρθρωσιν, οὔτε τῶν μυῶν' οὐδὲ γὰρ οὐδὲ παρὰ 
«{ 3η ῃ 3 . Ἆ ΔΝ λε / 3 / τούτων ὀλίγη τίς ἐστι βοήθεια πρὸς τὸ μὴ ῥᾳδίως ἐκπίπτειν 

5, 3. . / 

τὸ ἄρθρα καὶ μάλισθ᾽ ὅταν ὥσιν εὐτραφεῖς τὲ καὶ σύντο- 
γοι, καθάπερ οὔτε τοῖς γυμναστικοῖς καὶ τοῖς σφοδροτάτας 
.”, ’ 

ἴσχουσι κατὰ τὰ παλαίσματα πληγάς τὲ καὶ πτωσεις καὶ 
» . 3 4 - 

τάσεις καὶ περιστροφας τῶν ἄρθρων οὐκ ἐκπίπτὲν τὰ κὠώλα, 

οὗ Ῥεάες Πί, τία αἱ { ααῖς αε(α[ῖ [ο]ο ραυ]]απα πιονεαίατ, 

Ἠου πιοᾷο Γογία[ε {ποετὶ παίιγα]επι Ροβίαπι θῄιάαε ροίεσ!; 

{εά νιἀείατ ιά Πε πιπῖπιε Ῥο[ες παπι { ποπ αἆ ααπι 

υίαπα, οετίε Ύπππα ἸαναίΙς, οοβείΠτ Ἠοπιο Ῥεάεπι πιαρίθ 

βἰίο]]εγο, τί ἄπρτεάί ἵπ Ἰαβταπαῃ Ῥο[ιί. Ἠοο 1δίίης Ῥαοΐο 

χεῖ παίιχα ΠΙΟΠΕΠΙΙΥ  υΡί Πραπιεηίαπα αρταπιραίασν {ειπΏς 

τεροβίαπι {απ Για Γεάε οοπίϊπετί ποπ ροῇε, δεά εἰ 1)]αά 
{ετο αἀ]ίοεγείασ, αιοά οοπιπη[ἵατα δεπα αὓ εχἰεγ]οχῖ ρατῖθ 

ηεγνο[ς ααἱριδάσπα΄ Ιραπιεη{15 οοπΙπείασ, {ΕΠΙΠΣ νεχο Ίου 

απο.  Ἀεφιε α]]απι αλά λαβεῖ ἴαΐε, απο οοπιπιϊυτα αἲ 

εχἰεγῖιοτῖ Ρατία αδείας, [εὰ πεο πιη[οι]ο εἴαπα οαπὶ Ποπ 

Ράταπι 4ποᾳπο οοη{εγαπί αἆ οοππεπάος ατΠοπ]ος ηθ Ῥτο- 

οἶάαηπί, Ῥταε[ετίῖπα πδί Ῥοπίἱ ἨαΡριίας {αεγιηί αο νααῇ, 

Οπαπιοῦγεπα αἲ]]είῖς απαπινῖς 1π ρα]αεβτα νεπεπιεηίῖογεθ 

Ιοία5 ραϊαπίυσ, οαάαπί, αἀἰ[επάαπίας οοπἰογᾳπεαπίατᾳαθ 

αᾱ ατί]ου]οδ, πι μΙ]οπαη8 ππεπιῦγα ΟΠ Ἰαχαπίασ, ἐο αποά: 
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διὰ τὸ πάντοῦεν ἰσχυροῖς καὶ µεγάλοις σφίγγεσθαι μτσἰν. 

εἶπε δὲ καὶ αυτος ὁ '/Πποκράτης κατ ᾽αρχὰς τοῦδε τοῦ βι- 

βλίου καὶ τοῖς βουοὶ μάλιστα ἐκπίπτειν τὸ κατ ἐσχίον ἄρ- 

ὥρον, ὕταν ὧσι γέροντές ιξ καὶ λεπτοὶ διαθῥαγέντος τοῦ 
καιὼ τὸν μηρὸν συνδέσμου, µένειν οὐχ ὀἷόν. τὲ τῷ ἄρθρῳ 
κατὰ χώραν, κἂν ἐμβληθῇ καὶ μάλιστα ἐπὲ τῶν ἰσχνῶν, 

ἐφεξῆς οὖν ἴδωμεν, εἰ δι ἐγρότητα δαψιλῆ χαλασθεὶς ὁ σύν- 
δεσμος ἐπιτρέψουεν ἐκπεσεῖν τῷ μηρῷ, κάπέμπα ἐμβληθείη, 
τὲ συμβαίνειν εἰκός. ἐμοὶ μὲν δοκεῖ κάνταῦθα πρόδηλόν 

εἶναι, μενούσης μὲν αὐτῆς τῆς ὑγρότητος αὖθις ὡς αὐτὸς 

ἐκπέσῃη, ἑηρανθείσης δὲ τὴν κατὰ φύσιν ἀσφάλειαν. ἀπολή- 

ψεσθαι. ὅτι δὲ δι ὑγρότηια συμβαίνει τὸν μηθὸν ἐξαρθρον 
}ίγνεσθαι καὶ παρ αὐτοῦ τοῦ /πποκράτους µαθήση }ρά- 

φονιος ἐν ἀφορισμοῖς ὧδε ὅσοις ὑπὸ ἐσχιάδας ἐνοχλουμένοις 

ἐξίσταται τὸ ἰσχίον καὶ πάλιν ἐμπίπτει, πούτοισε μύξα  ἔπι- 
γίνεται. μύξης οὖν ἀθροιδομένης ἐν τῇ διαθθρώσει, τουε- 

έσιιν ὑγρῷ γλίσχρῳ διαβρεχόµενος ὁ σύνδεσμος χαλᾶται. 
διαφέρει ὃ᾽ οὐδὲν εἴτε σύνδεσμον. ὀνομάδειν αὐέον, εἴτε νεῦ- 

να]ιάῖς εἰ σγαπάιορίοας πι[ομ]15 απάῖατο οἰτοππάεπίην, 

ΦοπΙρΠί εἰῖαπι Ηιρρουγαίες Ππίοι Ἱπῖα Ἠπ]ας Ηβρτὶ, Ῥουας 

Ρο {Πωυπι «οχαε αγιίοι]απα ἠακατί, αδῖ [εμες [απῖ εί ργα- 

οἶ]ες. Έεππαν ἀριίαχ αὈταρίο Ιραπιεπίο, ᾳπο οοπΙπεραίας, 

οιΙαπο[ί {π. Γπαπι {εάεπι οο]]οσείαχ, ΠΙᾶΠεΓ6 ποῦ ροίε[ῖς, 18 

Ῥταε[ετίίπι απ ρταςΙ]ογεθ Πιεγιήΐ. Ῥρεοίεπιᾶς ἀείποερς, [ 

Πραπιεηίτππα Ἠαπιογῖς οορῖα γε]ακαίαπι εχοῖἆεγε Γεπιαγ Πηαί, 

Ἰάφαε τεροπαίαγ ομῖά {Γαἰατιμα ε[ε ογεάϊμι]α Π. ΜΙΝΙ 

οπἰάθαι αἱ ἵπ Ίου οα[α Υ68 πιαπΙ{εβ1{ῆπια νιἀείασ: παπιφιιθ 

αδί 1άεια Ἠωπιου πιαµεαί, {πλέει εγιπηρεῖί; {εά ΠΠ ἵπαχε- 

[οαί, αἆ παϊιγα]οπι Πγπίαίοπι τεποείατ; {επΠς Νετο οἳ 

Ἠμπιογεπα οχκοἰἆετε εἰ 1ρίε Ηἱρροογαῖεν ἆοοεῖ, αι ἵπ Γεή-- 

ἰεπιαῖς 115 4παε αρ]ιοτί[α. π[οπιραπίας Πο πααῖε: ϱΠοδ- 

οὔπᾳπθ οοχαε ἆοὶογ εχεγοεῖ, Ιῖδ ΠΠ οοχαε αγίῖοα]ας εχεῖ- 

ἀαί εἰ τυν[ας γεοοπάαίασ πηιοί Γαρεγνεπίμπῖ; πηαοῖς ἀμίθπα 
Ἱπ' εοπιπ[Τητα, οο]]εοίῖβ, Ίος ε[ οἱαίϊπο[ο Ίαπιοχθ: πΙαάεΠΕ 
Ηρααιεπίμπα 4ο τεἰ]αχαίατ. ΝΙΙΙ ααἴεσι ΙΠίετε[ι, [ει Ἰϊσα- 
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ϱον συνδετικὀν. ὕσοι γὰρ τῶν συνδέσμων εἰσὶ σερογγύλου 

κατὰ νεύρων ἐδέαι, ἔθος ἐστὶ τοῖς ἀναιομιχοῖῦ νετρα συνδε- 

τικὼ προσαγορεύει» αὐπούς. καὶ ἡμεῖς ἰασάμεθα δὶς ἤδη 
τοιαύξην ἔκπτωσιν μηροῦ καὶ οὐκέτι ἐξέπεσε τοῦ λοιποῦ 
χθύνου. ΄ πρυσήκει δὲ μέχρι πολλοῦ Σηραίνουσε φαρμάκυις 

περιλομβανειν τὴν διάρθρωσιν ἄχρις ἂν οὐτόρκως ξηρανὺ ἤ- 

ναι τὸ συνδετικὸν νεῦρον, ὡς µηκέτε συνεπεκιείνεσθαι [4541] 

τῷ μηρῷ τὴν ὀφρυν τῆς κοτύλης ἐπερβαίνοντι, κατέχειν 
δὲ ἔνδον αιιὸν ἐν τῇ κατὰ φύσιν θέσει. ὅει ὃ᾽ ἐνίοτε µε- 
φει ῥβληθεὶς μάρτυς ἀξιοπιστότατος ὁ Ίαραντινος Ερακλεί- 
ὅης ἀνὴρ οὐ θ᾽ ἕνέκα δόγματος κατασκευῆς ψευσάµενος, ὡς ἂν 

οἱ πολλοὶ τῶν δογματικῶν ἐποίησαν, οὖε ἀγύμναστος περὶ 
τὴν τέχνην, αλλ εἴπερ τις καὶ ἄλλος ἱκανῶς πρίῤων τῶν 

έργων ες ἰατρικῆς. ἀκούσωμεν ὃ᾽ αὐτοῦ τῆς ῥήσεως, ἣν 

ἔγραψεν ἐν. τῷ τετάριῳ των ἐκτὸς Φεραπευτικῶν, αὐτοῖς 

ὀνόμασιν οὕτως ἐχούσης. ὕὅσου δὲ οἵονιαυ μὴ µένειν μηρὸν 

ἐμῤληθένια διὰ τὸ μὴ διαασπᾶσθαυ τὸ συνέχον νεῦρον πρὸς 
τὴν κοτύλην τοῦ ἰσχίου τὸν μηρὸν, ἀγνοοῦσιν ἐν τῷ καθόλου 

πηςηίυπα [ει πεγνας 1σαπς νοεείατ: ΄απαεοµπαπε επῖπα 

Ἡρβααιεπία Πεγγοχαπη εχέπιρ]ο τοἰαπάα [απίν αὉ Πς οιαῖ ἴπ 

1Ηποιάεηάϊ5 οογροτίραςδ νεχ[αμίας νοσατὶ [οἱεπί. πεινί ΠΠῖ-- 

5αηΐε5. Φεᾷ εἰ πο5δ ᾳποαᾳπθ {επιΙγ ΊἸάο ἆ4ε οαπία ]αχαίαπι 

Ρἱβ Ίαπα τε[μαῖπιαςδ, ἨεφΙε αππρἰῖηθ Ῥο[εα ρτοοίΙεξ, Ὠῖα 

Επίεπι οροτίεί Ποοαπίίβας πιεζΙοαπιεη{ῖ οοπιπα{αγαπι οἳτ- 

οπππάατε, ἆππι πεσγΏς Ι]ήσαηπς αΡαπάε Ποεείας, πο απρ]ίπθ 

Πτα εκἰεπάαίατ πῖ Γεπιαχ οἱ οανί ΡοίΠῖ εχοϊάετα, [εὰ {π-- 

5 ἵπ παίυτα] Πα αρ[ααι οοπ{ῖπεαί, Μαπετο αμίεπι 1Π-- 

Ἱεγάωπι {εππασν δα τεροβίαπα [πετίέ, Ἰάοπεις {ε[ς ε[ὶ 

ἨΗετασ]ῖάες Τατγεπίϊπας, οππο ᾳπῖ πθο υῖ [εοίαπι οοπιρτορεέ 

πποπ (αγ, Ποαί [ο Γαπί ταοπα]ίαπα Ῥ]ετίφας πθο πιεζῖ-- 

εἴπαο π[ᾳς ε[ι εχρετε, Γεά ορίῖπιε αἱ οαϊνίθ αἰῑας ἴπ Ἱπθ- 

ἀεπάο εχεγοῖίαἰαδ. Απάίαπηιδ 6ΙΡΟ απαε αἨ Τρίο ἱταάππ- 

ἴπε 1π αυατίο το ἆε ταϊῖοπε οιταπά1 ἑα (παε Γαπί εχίτῖπ-- 

{εοις. 9ο αμἰεπι αἆ νετραπι Ἠαρεπί. Ἐτταπί απὶ οεπΓεηί 

Γοπιιιγ τεροβίαπα ποπ ΠΊάΠ6Γε, φποά αὈτιρίας Πἱ πεγνας ο υὶ 

αἆ οοχαπι Ἱρίαπι αἱ]ραραί, «παπι Ἱπ ππϊῖνεγίαπι επι Πε- 
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τρύπῳ τὴν απύόφασιν ποιούμενοι. οὐ γὰρ ἂν “Ιπποκράτης 
καὶ 4ιοκλῆς ἀνέγραψαν ἐμβολαὰς, ἔτι δὲ Φιλύτιμος, Ῥύή- 

νωρ, Ἀηλεὺς, Ηόλπις, Ἀυμφόδωρος, ἄλλοι δέ τινες. ἡμεῖς 

ὃ ἐπὶ δύο παιδίων ἐκρατήσαμεν τῆς προθέσεως. πολλάκις 

τοί γε καὶ μᾶλλον ἐπὶ τῶν τελείων ὀλισθαίνει πάλιν τὸ ἄρ- 
Όρον. οὐκ ἐκ λόγου δὲ δεῖ τὸ πρᾶγμα κρίνειν, ἀλλ ἐπειδή 
ποτε καὶ μένει, διαλαμβάνειν μὴ διὰ παντὸς ἀποσπασμὸν 
γίνεσθαυι τοῦ νεύρου, ἀλλὰ καὶ ἀποχαλᾶσθαι καὶ συστρεφὲ- 

σθαυ πάλιν, ἐπειδὰν τοῦ ζητεῖν ἐστι χρήσιμον, ἀλλ οὗ 
παντελώς κοινόν. ἐπὶ τῷ τέλει τῆς ῥήσέως ὁ Ταρανεῖνος 
τοῦτο προσέγραψε φυλάττων τὴν ἑαυτοῦ προαἰρεσιν ἔμπει- 
ρικὴν οὖσαν. ἔσευ ὃ) αὐτῶν ἡᾖ προαίρεσις ὅσα φανερῶς 
ὦπται καὶ τὸ χρήσιμον 1δη πρὸς τὴν τέχνην ἔχομεν ἐξ αὐ- 
τῶν εἰπεῖν, ἄχρηστον ἐπὶ τούτων εἶναι τὴν τῆς αἰτίας ζή-- 

τησιν, Ιαλλὰ καὶ μετὼ τὸν “Ερακλείδην ἄλλοι πυλλοὶ τῶν 

φἐωτέρων εγράφασιν ἐμβληθέντα μηρὸν ὑπ αὐτῶν ἄχρυ 
παντὸς μεμενηκέναι. 

δεπῖ, Ίεφπε επῖπι Ἡιρροογαῖες, Ὠ[οε]ες; ΡΙΗἱο πιας, Ἐνε- 

που, Νες, Μο]ρις, ἈΝγπιρμοάοτας εἰ αλ ποππι]ῇ ἆθ 

τεβα(αειιά{ ταίϊοπο ἱταοία[ζοπί; Γεὰ εἴ πο 4ποφιιε ἷᾷ οοη-- 

Γεοιυμ [μπιαβ, αἱ ἆπος ΡίΙεγος [άπαγεπηις ουἴρης [αερίας 

εἰ πιασίδ αμαπι 15 οαμΙ αείαίε Ίαπι τορυβα Γ[απί εκοἰἀετθ 

αγί]ου]ας [οἱεί. Έεπι Ιδίίατ ταίῖοπε Ἰαάϊοατε ποπ οροτίεί, 

Γεὰ ααπαπι Ππίετάμπα πιαπεαί εχΙ[πιατο ποπ [ΕΠΙΡΕΓ Ἠειναπα 

αὈγιπαρί, Γεᾷ τε]ακατὶ εἰ Πἴεγαπι οοπἰταμῖ: οαοπίαπι εκρε- 

4ἷἵ Ίου τεαιῖτετε, ΟΙάΠΙΠΟΠΙ ἨΟΠ ΟΠΙΠΙΠΟ Ο6ΟΠΙΠΙΙΠΕ εἴ., 

Αά]εαῖξ Ἴοο Ταγεπίῖηις 1π Άπε οταοπῖδ, υέ 4µαπι Ρτο- 

ἱευαίαχ επιρῖγίοοταπα Γεοίαπι ἰπεγείιν, αποταπι εα [ει- 

{επίῖα ε{ι, παἲ 1Π 15 απαε Ἱία πιαυΙ[ε[ίε αρρατεπί παξ 1πάθ 

Ρχο[ετγο αίαἴεπι αἆ ατίεπι Ίαπι Ρο[ππα5, Ιπα]ε Πί σαι- 

[ωπι ϱπαεγετε. Φεᾷ εἴ Ρο[ϊί Ηετασ]άέαι πια] αλ εκ Ἰα- 

π]οχίρας τε[αίαπα α [ε {εππαχ Ρεχρείμο [ετναίαπα εἶ[ο ἵπ 
[μα Γεὰε {ε[ίιαπίιγ. 
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᾽4γαθὴ μὲν δε καὶ δικαίη καὶ κατὰ φύσιν ἡ ἐμβολὴ καὶ 

δή τυ καὶ ἀγωνισεικὸν ἔχουσα ὕστις γε τοῖσι τοιούτοισιν 
ἤδεται κομιψευόμενος, κρεμάσαι χρὴ τὸν ἄνθρωπον τῶν 

ποδὠν πρὸς. μεσόδμην ὃεσμῷ ὀυναεῷ, μαλθακῷ δὲ καὶ 

πλάτος ἔχοντι, τοὺς δὲ πόδας ἔχειν χω, ὅσον τέσσαρας 

δακτύλους ἂἄπ᾿ ἀλλήλων ἡ) καὶ ἔλασσον χρὴ δὲ καὶ ἐπά- 

γωθεν τῶν ἐπιγουνίδων προσπεριβεβλῆσθαυ πλατεῖ ἑμάντυ 
καὶ μαλθακῷ ἀνατέίνοντι ἐθ ιὴν μεσόδμην. 

Τὸ χαριέντως τι πανουργεῖν εἰώθασιν οἱ 4ττικοὶ κοµ-- 
ψεύεσθαι λέγειν, ὕπερ καὶ γὺν σημαίνει παρα τῷ πποκρά- 

«τὲι τὸ κομψευόµενος. καὶ γὰρ καὶ πρὀσθεν εἶπεν ἐπὶ τῶν 

τῆς κλίμακος κατακλίσεων, ὡς ἐκχαυιοῦν τὸν πολὺν ὄχλον 

ἐπιτηδεύοντές τινες ἐπ αὐιὴν ἤκουσιν, ἀλλ ὕμως κἀκείνην 

έγραψεν, ἐπεὶ καὶ καλώς αυτῇ χρωµένους ἕωρα τοὺς καθ’ 

ἑαυτὸν ἰατρούς. οὕιως οὖν καὶ νῦν ὡς ἄν τις κάλλιστα διὰ 

κλίμακος καιτατείνας ἐμβάλλοι μηρὸν ἐβουλήθη διδάξαι, 

ΧΙΙ. 

Ηπεο φιῖάεια ΤεΓμεπαὶ γαίο ὀομαν ]μία εἰ [εοιωιάιήε πα- 

ἔμγαπα ε[, Ρε Φιιαπι [ιόῖω ᾗετε αἆ [πει ρεγρεπίεμη, 

5 {[ἱοιῖς ο[ἐεπιαιιοπὶ [γμάεαι. «οπιο μεν ψεᾶει αὐ εο ἰἰδπο 

ὀταπαϊἰογἰ, φμοᾶ ἱΓαπνεγ[ιπι αὖ µΛΟ ματίειε ἄοπιμ αἆ 

αἰιεγμπα ΡεΓνεπΙὲ» Ψιπεμίο [μ[ρεπάσιω [γπιον πιοἰἰὲ ἰαιο- 

οµμε; ᾖγεάες αμίεπι ᾖαδεαὲ ομµαϊμογ ἀἱβίιος αμε ππῖπις 

ειἴαπι ἵμιεγ [ε ἀῑέαιες; ριπείαιμγ επι [μμεί Κεπμα ἰωγο 

ἴαιο ας πιοἰἰ, φιοᾷ αἆ ρτορο[εισαι ἐἱφμπι αώάςαέιγ. 

Ουὲἵ ουµ οΏεπίαἰίοιιο α]αι]ά εἴπειαπί αἳ ΔΙΙοίς κομ- 
/ . . . 

ψΨεύεσθαυ ἀἰοπαίας απεπιαάπμιοάμπα Ππιπο αἳ ΠΗἱρροογαία 

Ὁ φαἱ ο[ιεπίαίϊοπεπι εκρτίπεγθ νο]επς εις ε[ἴἰι νετνο κομ- 

ψειόµενος. ΎἈΝαπα εἰ απίθα ηὈῖ Ἱοπήπεια Γαρου [ζαἰαπῃ 1θ- 

{αρίπανΙε, αἆ 1 ργαεβάϊίαπι «ος νεπίτε ἀῑσίί αἱ να]ρο 

νιἀενῖ νο]απὲ πασπιιπι αφ α]ά πιο], 1ά ἵαπεα [οηρΠ!, 

αιι]α νἰάεταί πι]ίος [αἱ [αεοι]1 πιεᾷῖοος αὶ εο ΠΗΙΠΙΙ8 τεοίε 

μἱεγεπίας, Πία εἰῖαπι Ὠιιπο ο[ιεμάεγα νο]μῖέ, αι γία ογγθ 

6ΑΙΕΝύΦ ΤΟΤ. ΧγΙΠΙ. Λαα 
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ἴσως ὃ᾽ ἄν ποτὲ καὶ χρησαίµεθα αὐτῇ μὴ παρόντος τοῦ 
βάθρου, περὶ οὗ μετῷ ταῦτα ἐρει. κελεύει τοιγαρδῦν. ἐπὶ 

κλίμακος τὸν Θεραπευόμένον δήσαντας μασ κοζλαναν τὴν 

κλίμακα πρὸς µεσόδμην ἀνατείναντας. οὕτως δὲ ὀνομάζεται 

τὸ μέγα ξύλον ἀπὸ τοῦ ἑτέρου [455] τοἰχου πρὸς τὸν ἕτερον 
διῆκον, ἓν τὲ τοῖς τῶν παγδοχείων οἴκοις τοῖς µεγάλοις (653) 

ἐν οἷς ἱστᾶσι τὰ κτήνη καὶ κατ ἀγρὸν ἁμοίως ἐν τοῖς γέωρ- 
γικοῖς οἴκοις.  βούλεται δὲ τοὺς μὲν πόδας ἄνω πρὸς τὴν 

µεσόδµην ἐστράφθαι, τοῦ κατατεινοµένου δὲ τὴν κεφαλὴν 

οὗ πολὺ τῆς γῆς ἀπέχειν, ἄλλως τὲ δυνηθῆναι τὸν ἐμβαλ- 

λοντα τὸ ἄρθρον ὀρθὸν παρεστῶτα ταῖς ἑαυτοῦ χερσὶ χρῆ- 
σθαι πρὸς τὴν ἐμβολὴν, ὡς ἔφεξης διδάσκευ. 

μβ. 
Τὸ δὲ σκέλος τὸ σιναρὸν τετάσθαυ χρὴ» ὡς δύο δακτύλοισι 

μᾶλλον τοῦ ἑτέρου. ἀπὸ δὲ τῆς γῆς τὴν κεφαλὴν ἀπεχέ- 
τω, ὡς δύο πήχεας τ ὀλίγω πλέον ἢ ἕἔλασσον. τὰς δὲ 

χεῖρας παρατεταμένας παρὰ τὰς πλευρὰς προσδεδεμένος 

Ρετ [οα]απι ορίίπιε εχἰεπῖο {επιαχ τοροπαίς, αα αϊ Γου-- 

1αῇε ποα επί αὐ χα, ἨΒῖ ποιπ Πί {[οβίΠΠΙΙΙ ἆε 0πο Ροίίεα 

ἰταοίαΡαῖ. Ῥταεοῖρίϊ Ισίίατ αἱ [οα]α [αρες αά Ἠοππο Ἰογῖ6 

θἱ]]σαίις Γιεν: [α[ρεπάαίαχ α Ιΐσπο σιαπα]οχῖ, αιιοᾷ ἴγαπς- 

νετίαπι αὖ απο ρατίείε ἁοπιας αἆ αἰίεγαπι ροτιϊπεί μεσόδ- 

µην Υουαῖ. ὙΙάετε Ιοοί 1π πιαρηῖς ἀῑνεν[οτί]5, αδῖ ]απιεπία 

Παβοπίας εἰ τατῖ Ππλίες ἴπ αεάῖραφ τα[άοοτα, ἵαί 

«16ο ρεἆες αἆ {σπαπι Γαία [ρεοίαγε, οαρηῖ γετο ἆεογ- 

{απι νετ[ιςδ ποια πηπ]ππι γεοεᾷετο α ἵεττα, 1ΐα αἱ 1]ε αι 

αγου]αιη χερομΗΐ [απ αἆ τεροπειάωπι Για] αϊ ππαπίναφ 

ΡοίΠε, αποπιοάο ἵπ [οηπεπίδριας ἀοοερῖε. 

ΧΙΗΠ. 

Φεᾶ α[}εείιπα οτι ἆμοδις ἀἱριείς πιασίς φμκαπῃ αἰίεγιπη ετ- 

επάαίμτγ, οαρμῖ φεΤο γεεεᾶαι ἅιμος ομδίιος α Τεγγα υεὶ 

Ῥαμίίο ρίις αιιξ πηῖπιο» ὀταο]ία ἀεἰίσαια [πε αἲ ἰαίεγα 

ππο]]ὲ αἰϊφιια τε, ομαο οπιπία μαγαπᾶα Γιωπὲ Ποπαῖπε τε- 
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έστω μαλθακῷ τἰν πάντα δὲ ταῦτα ὑπτίῳ κατακειμένῳ 
1 “” ’ ’ 

πατασκευασθήιω ὡς ὅτε ἐλάχιστον Ίρονον κρεμάσηταν" 
ε/ ας τι ν Ν 3 / 3 Π 

ὕταν δὲ κρεμασύῆ ἄνδρα, χρὴ εὐπαίδευτον καὶ μιὴ ἆσὃενέα 
» ε - Δ ”ν - 

ἐνείραντα τὸν πΊηχυν µεσηγυ των μηρών. 

Τοὺς μὲν δεσμοὺν ὅπως προσήκὲυ περιβαλεῖν οἷς εἴτεε 

µέρεσι τοῦ σώματος, ἐδήλωσε σαφῶς. ἰσχυροτέρους μέντοι 

κελκίευ καὶ μαλθακοὺς ἀνατείνοντας εἶναι τοὺς κατὰ τὸ πέ- 

πονθὸς σκέλος εἰκύτως. ὕλη γὰρ. Κατάτασις ἕνεκα τῆς 

ἐκείνου θεραπείας γίγνειαι κατὰ τὸν κοινὺν ἁπάνιων τῶν 

ἐμβαλλομένων λόγον. ἐπειδὴ γὰρ 3 πεφαλὴ τοῦ μηροῦ τῆς 

κοτύλης ἐκπεσοῦσα πρὸς τὴν ἐκτὸο χώραν μεν ὑπὸ τῶν 

ἐνταῦθα μυών ἀνασπασῦεῖσα. προσήκευ δήπου πρότερον εἰς 

τὸ κάτω µέρος αὐτὴν «ἀγαγεῖν ἅμα τῷ μηρῷ δηλονότι, κά- 

πειθ᾽ οὕτως ἀπῶσαι πρὸς τὴν ἐκτὸς χώραν, εἶια ἐπειδὰν 

κατ εὐθὺ γένηταυ τῆς κοιύλης ἤτου τοῖς μυσὶν ἐπιτρέψαυ 

µόνοις τοὐντεῦθεν ἡ καὶ συνεπωθεῖν αὐτόν. ἐίθηταυ δὲ 

ἤδη πολλάκις ὡς οἳ μύες ἅπαντες ἐπὶ τᾶς ἑαυτών κεφαλας 

Γμρίπαϊο μὲ Φµαπα ΤΗΙΜΙΠΠΟ {ΕΠΙΡΟΥΕ [μ[ρεμ[ιις ππωπεα!. 

ΠΗοπιίπε [απι {μ/ρε)[ο ρετίεµς αἰίφιμῖς εἴ ΠΟΠ ἰπιδεοϊ[{ι15 

Γγα]ίοεΓε ἹπαπμΤη ἄεδει 1πίεΓ Γεππογα ε]ς ομῖ εμγαµγ. 

Ῥατίδρας «ας οοπιπειιογανίέ, «οποίο 1π]οίεάα 

νίπου]α {πε αρεγίθ οχρο[αΐ. Π]α Ιβίίατ απίδης αοσίη 

οἩ5 αρρεπάϊίας τορυ[ίονα ε[ο γοἰμῖῖ εἰ πιο]µα, ἸΙάᾳπε 

ποπ ἠπ]ατία, 4 Π1 ἰοία Ππίεπίίο αἆ 1ρΏμς ουγαϊίοπεπι αἰ- 

Πρεαίας, θα ταἰίοπο 4παθ οοπωπηπηίτον τεηΙ Πας 1 ἱακα- 

6 οπιπίριι τοροΏθµάῖ5, {βίας Γεπογί5 σαριαῖ αππῃ νο 

οκοἰἆεις {πι ἰπίεχίογοπι Ρρατίθπι εγπροπίν ἃ πηίοιι]15 φαί 

ἴ9ῖ (απ αἰἰγαοίαπα Ρείπιο 1 ἀπζοτίογοπι Ῥατίεαι αἲταπεη- 

4 απ ε{ε, τιπα [οσοι οππι ΓΕΙΠΟΥΟ, ἀείπάε 1π εχἰετίοτεπι 

πιρε]]επάνπα; «Ππήμε ϱ τερίουε [αὶ οανῖ οο[οσαίμηι 

{μονίε, ἵππο τοὶ [οἱί τηπ{οι]]ς οομιεπάντα ε[ξ νεὶ Ππιι] 

εἴαπι αἀπτσεπάαιπ.  Φάερίμςδ αίεσι ἀἰκιπιμςδ ππα/{οπ]ο5 πα- 

(πγαίεηι νἶπι Παδθετο πα αἲ [πα Ῥηποῖρία οοπίγαΜΙΠΗΤ. 

Ἁααο 
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ἀνασπᾶσθαι πεφύκασι.  συνανασπῶσιν οὖν δηλονότι καὶ τὸν 
3 ε - 2 , . ε ’ ” { ” 

αν. κο ας κ ποσο ας έμβήσεταυ τη] κοτυλη τοῦ 

ἐσχίου κατα την κπεφαλην αυτοῦ. ͵ 

/ 
μι}. 

Εἶτα θέσθαι τὸν πῆχυν μεσηγὺ τοῦ περιναίου καὶ τῆς κε- 

φαλῆς τοῦ μηροῦ ἐξεστηκυίης, ἔπειτα συνάψαντα τὴν 

ἑτέρην χεῖρα πρὸς τὴν διηρημένην παραστάντα ὀρθὸν 
παρὰ τὸ σώμα τοῦ κρεμαμένου ἐξαπίνης ἐκκρεμασθέντα, 

μιστέωρον αἰωρηθῆναι ὡς ἰσοθῥυπώτατον. αὔὕιη δὲ ἡ 
ἐμβολὴ παρέχεται πάντα ὕσα χρὴ κατὰ φύσιν. αὐτό τὸ 

γὰρ τὸ σῶμα κρεμάμένον τῷ ἑωυτοῦ βάρει πατάτασιν 

ποιέεται, ὅ τὲ ἐκκρὲκμασθεὶς ἅμα μὲν τῇ κατατάσει ἀναγ- 
κάδει ὑπεραιωρεῖσθοι τὴν πεφαλὴν τοῦ μηροῦ ὑπὲρ τῆς 

κοτύλης, ἅμα δὲ τῷ ὁὀστέῳ τοῦ πήχεος ἀπομοχλεύειν καὶ 

ὠναγκάξειν εἰς τὴν ἀρχαίην φύσιν ὀλισθαίνειν. χρὴ δὲ 
παγκάλως μὲν τοῖσι δεσμοῖσιν ἐσκευάσθαι, φρογέοντα δὲ 
ὥς ἐσχυρότατον τὸν ἐξαιωρούμενον εἶναι. ὡς μὲν οὖν καὶ 

Αιἰταὐαηί Ἱσίαν Πααὶ οἱ Γεπσ, (πο αἰἰγασίηπη [πο οα- 

ΡΙίο Τη οπνΙπΙ οοχας οοΠ]ΙΟΙΕΙΙΙΣ. 

ΧΙ ΠΙ. 

1)είη «εοἰίοεαγε ὑγαελίμπι ἴπίε οαριί [επιογὶς ᾖιααιὶ εἰ 

εαπι ΤεβίοπεῖἸι φας πε απηῖα εἰ παιπαἰε ππεαία ε[ὲ ; 

«μπι Γγα]εείατῃ παπα αἰίεγα ργεµειάενγε εἰ νεος α[[ί- 

[ές Γερεπίε εοτρογὶ [1[ρε[ο αρροιάι, ία ιξ [ιδ Εἰπαῖς 

ππαπῖνηε αεφμα[ῖεγ [ι[ρεπάαεμτ. ᾖπ ᾖαο γεροιιοιάἰ τα- 

ΕἱΟπε οπηπία [εομιάιτα ια ξιιγ ατα Γι παπι «οηρις {ρ[ ατα 

{ρε [μη [ο Ῥοπάεγε ἀεοτ[ιπι υει[ις επἰεπάιιή» τς 

αιῖ αμρεπάἰει ἴπ ἴε[εγίογεΤ Ῥατίεηι επιειαᾶἰε εἲ Γεππο-- 

γὶς οαριε εποϊαγὶ οοριὲ ϱ γεβίοπε [μὶ οαυὶ Γππιίφε 

ο[ε ὑγαολῖῖ ἵρ[ωπι ι1θει ἐγιάἰεφιε, [ιο μὲ πι ργίέπατα 

Γεαειπ γευεγέα ει). ΊΝεεε[]ε αεί εἶι ει αρει[[έπιε νίμολ[α 

ἴπι]ίοειε, εα αίεΠα αἀνεγ[ίοπε, μὲ τς οαιῖ αρρεπαάϊιεµή υΌα- 

ἰἰαἱ (πι [ε. «4, φμεπαάπιοᾶμπαι [ργα παγγαυϊππις, 
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πρόσθεν εἴρηται, μέγα τὸ διαφέρον ἐστὶ τῶν φυσίων τοῖ- 

σὲν ανθρωποισιν ἐς τὸ εὐέμβλητα εἶναι καὶ δυσέµβλητα 

διότε µὲγα διαφέρει, εἴρηκαι πράσθεν ἕν τοῖς πὲρὲ 

ώμου. 

υι 

[456] «Ιλιχάδα μὲν ὀνομάδζειν εἴωθεν ἅπαν τὸ μὲ- 

ταξὺ τῶν βουβώνων ἑκατέρου σκέλους. ἐν ταύτῃ δὲ τῇ 
”Ης Δ ’ ’ ” 

πλιχάδι ιὸ μέσον προσαγορεύει περίναιον, ὕπερ ἀπὸ τῆς 
» / 9) / ’ 3 Δ κ. 3 ω - 3 

ἐκφισεως αἰδοίου καθῆκει πρὸς τὴν ἕδραν. ἐν αὐτῷ δὲ καὶ 
- / ς 3 

τῆς κύστεως ὁ τράχηλος τέτακται μεταξὺ δὲ τούιου γε 

κατὰ τὸ μῆκος ἐν τῇ πλιχάδυ μέση καὶ τῆς τοῦ. μηροῦ 

κεφαλῆς αξιοῖ θέντα τὸν πῆχυν ἐπισυξεύξανιά τε τὴν ἑιξ- 

ϱαν χεῖρα, καθὀτὸ σαφώς αὐτὸς ἔγραψεν ἐκκρεμασῦῆναν 
3 ” -” 

τὸν εἰς τὸ κάτω μέλλοντα τὴν κεφαλὴν ἐπισπάσαυ τοῦ µη- 
-” Π η ” Ε) 8 

ϱυῦ. γενήσεται δὲ οὐ τοῦτο µόνον, αλλὰ καὶ µοχλεία πρὸς 
3 » , .ω. 5 ” Ε) 

τὴν εἰς τὸ ἔξω µειάσιασιν τοῦ ἄρῦρου, χάριν τοῦ κατ σύ- 
Δ / 9 αλα / ωϱ 3ὁὸ ῃ 4 Ν ” -” 

Φι) γενέσθαι τῆς κοτύλης τοῦ ἐσχίου τὴν κεφαλῆν τοῦ μηροῦ. 

Ποπεῖπες ρἰμγίπεμπα παϊμγα ἴπίε [ε αἰ[[ενιωίν φμαπειτη 

αἆ αγιϊομίος αεεἰίπεε, [αεῖ[ε υεἰ νἱἷα τεγιεμειπᾶος. ΘΟμαπι- 

οὐ/επι ρἰιίππμπι ἄῑ[Γεγαπε, ἀἰπίπιις αμα ἆθ [ιµϊπεγί εαρί!ο. 

Βο]εῖ Η]ρρουταίεδ εαπι γεσίοπεπι Ύαθ ε[ι Ιπίοτ 1π- 

βαε μἱΊάδᾳαε ογυγῖ ΠιΠποαραϊτε πλιχάδα, ου]ὰδ πιεΊαπα 

περίναιον νοσαΐ, Ύ1άε 48 ἵπ]ῖο παἰατα]ίς αἲ αὐππι Ρογίῖ- 

ηεί «ιια οεγνῖκ νείσαε Πία ε[. Ίπίετ Παπο 1ἴαφιθ Τερῖο-- 

Ἠθπῃ, 4181 πλιχάδα ποπι]παϊ, ἵω πιεᾷῖο ε]αθ 1η ]οηβίαά]- 

πει εἰ οαραῖ {οπιογῖδ, Ἰαμαί ιἳ οὐ ἰταλῇε Γεπιοτῖς εδρα! 

πΙαΠΆΏι ἀεπωϊαῖ επι αιια αἰίεταπα οοπ]αησαῖ, Πουῖ 1ρίο 

αρετῖε ἀεοίαταν]ῖ, αἴφιιε Τία [α[ροπάαίυτ. Ώπο Πεί μυ {ε- 

πιογῖς σαριέ Ἠοη [ο]ασα ἰγαἰαίων, Γεὰ ἵπ οχίεχίογθΠι ϱΟ0Η1- 

πη][αγας ραγίεπι Ππρε]]αίις, αἱ ϱ τεβίοηε οανῖ αμοά 1π 

οοχα ει οο]]οσείτ. 
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μδ'. 

᾿Ἠνίοισι γὰρ ὁ μηρὸς ἐμπίπτει ἀπ οὐδεμιῆς παρασκευῆς, 

ολλ) ὀλίγης μὲν κατατάσίος, ὕσον τῇσι χεροὶ κατιῦῦναι, 
βραχείης δὲ κι}κλίσιος. 

"Ὥσπερ ἐν τοῖς ἐμπροσθεν ἀθῥενικώς εἶπε κιγκλισμὸν, 
οὕτω νὖν κίγαλισιν θηλυκώς τὴν ἐπὶ βραχὺ γιγνοµένην δια- 

Ἓ/γησιν. αὐτὸς 7αρ τὸ διακινῆσαι ῥῆμα κατὰ τῆς βρα- 

Στίας κινήσεώς, ἧσπερ µέμνηκε γράφων ἐμβολὴν ἐξηρθρη- 
πυίας γένυος. 

εξ. 

1/ολλοῖσι δὲ σὐγκά(ιψασι τὸ σγέλος κατὼ τὸ ἄρθρον ἐνέτε-- 

σεν ἤδη ἀμφίσφαλαοιν ποιησάμενον ἀλλὰ γὼρ τὰ πολὺ 

πλείω οὐκ ἐνακούει τῆς τυγούσης παρασκευῆς. «διὰ τοῦτο 

ἐπίστασθαι μὲν }ᾳὴ τὸ κράτιστα περὶ ἑκάστου ἐν πάση 

τῇ τέχνη, χρέεσθαι δὲ οἷσιν ἂν δόξη ἑκάστοτε. εἴρήντοι 

μὲν οὖν τρόποι κατατασίων καὶ ἓν τοῖσιν ἐμπροσύεν γε: 

ΧΙΙΥ. 

Ύναπα ᾗεπιμγ ο μϊῤμεάαηι αδτφμε μία μγαεραγαξίοπε Τευε- 

Εξ [1φιίάεπι Πευί αἀλίδίεα ἴπΕεπ[ίοπε εἰ επὶφµο πποίι 

ππαπῖδις ἵπ [ματι [εάεπι οοτηρεἰ[ίειε. 

Απίο κιγκλισμὸν ππα[οπ]ῖπο 66επεγο ἀῑκίε, Ἠιο Γοππῖ- 

ΡΙΠΟ Κίγκλισιν, ᾳαοᾶ νοσαρια]απι διακίνησιν, Ἰὰ ει εκϊσατππι 

πποίαπι Παπ]ῃοαϊ, αποπίαπι γετβαπα διακινῆσαι πππϊπαίαν 

σά τά Παπιβοαπάαπα οαποά Ἰενίίου ἀἁῑπιονείαγ, οπ]ας πηειηῖ - 

ΗΕ, απ απι ἐχαθῖάτί ᾳαα τα[ῖοπο Ἰαχαία ππακ]]]α τεροποτείιις. 

ΧΙΙΝ. 

(τοπιρέμγιδιις εἰίαπι ο µµπι ος αἶ οὐσηπαϊ[}ωαπι Ίναπο [ε- 

οἴεγεπὲ, οἰγεμππασϊμς Ίαπι αγιος γευεγ[ις ε[, [εά 

Ρίεγιπα με ποπ γατεῖ ομυῖς ργαεραγαξιοπίς ϱκαπποῦγεπι 

4μαε αἆ [πριία ε[[ιοαοί[επηα [ωπὶ ἵπ Ἡπαφµαφµε αγίε 

/εἶτε εοπυεπῖε ει επ πὐῖφμε αἀλίθεγε φµαε αοεοπηπηοάαία 

υἱάεδιπεμγ.  ὄδµργα επειάεπάί Ἱποος ἀἰωίπις, με φμῖ- 
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γραμμένοισιν, ὡὥσιε χρέεσδαι τούτων ὅστις ἂν παρα- 

τύχη. δεῖ γὰρ ἀντικατατετάσθαι ἰσχυρῶς ἐπὶ “θάτερα μὲν 

τοῦ σκέλεος, ἐπὶ Θάτερα δὲ τοῦ σώματοο. Άν 7ὰρ εὖ 

καταταθῇ, ὑπεραιωρήθήσεταυ ἡ κεφαλὴ τοῦ μηροῦ ὑπὲρ 

τῆς ἀρχαίης ἕδρης" καὶ ἣν μὲν ὑπεραιωρηθῇ οὕτως, οὐδὲ 

κωλῦσαι ἔτυ ῥᾳηῖδιον ἴξεσθαυ αὐτὴν ἐς τὴν ἑωυτῆς ἕδρην, 

ὥστε ἤδη πᾶσα ἀρκέε μόχλευσίς τε καὶ κατόρθωσιθ. 

ἀλλὰ γὰρ ἐλλείπουσιν ἐν τῇ κατατάσει, διὰ τοῦτο ὄχλον 

(656) πλείω παρέχει ἡ ἐμβολή. 

Ἐν τῷ κάµπτειν τὸ σκέλος κατὼ βουβῶνα µετέωρος 

ὕλος ὁ μηρὸς γίνεται. κατὰ τὴν τοιαύεην γοῦν ἐνέργειαν ἡ 

ἐκπεπιωκυῖα κεφαλὴ τοῦ μηροῦ διακινηθεῖσα τὰ κατὰ πὲ- 

οἰσφαλσιν εἴωθεν ἐκπίπτειν ἔστιν ὅτε, τὸ δὲ κατὼ περί- 

σφαλσιν ἔστιν ὅτε ποῖὀν τι δηλοῖ καὶ ἐπὶ τοῦ κατ ὤμον 

ἄρθρου καὶ τὸ κατ ἰσχίον ἐκπιπτόντων τε καὶ ἐκβαλλομέ- 

νων γίνεται, διὰ τῶν ἔμπροσθεν αὐτὸς ἐδίδαξεν ἠνίκα διδᾶ- 

οχει ἐπὶ τούτων. τῶν διαρθρώσεων μὴ ὀύνασθαυ γἐνέσθαιυ 

ἰἶδει εο μίαξιγ οι] εορία ᾗι. Όμοτεε επῖτα ρΥαε[ἔαιι- 

ἵετ αὖ μπα ῥατίε εΤι5 επιεπἆετε, αὐ αἰίετα «οτρµ5/ 

παπι ᾖ[ ὂεπε εωιεπάαπιις, Γεπιοτὶς εαρμὲ ε ΤεδίΟΠΕ Γμὶ 

εαυϊ επεἰιαδίειγ, φμοά μδὶ [ο επειέαεµα Γιεγῖεν 0η. 

Γαεῖίε ργολιδετί ροτεγῖε, αμοπηῖπμς πι [ματα /εάεπι τε-- 

νογίαγ, ία μὲ Ίαπι φιιουΐς πποᾶο ἱπιρείίεγε αο ἀἰτίρετο 

αὐμπάε {μ. δεά παῖιις επιεπάιπὲ φµαπι ρα [ὲ, Ἰάείγεο 

τπα] ΟΥἱ πεβοιῖο τερομιέ. 

Ὀμί ονας αἆ ἵπραεπ ευτναίας, {επιε απίνεν[απο [α[- 

Ρευαϊίων. 1π ᾳἩα αοἴΙοΠθ ῥτο]αρ[απι {επιογί5 οαραῖ ἀῑπιο- 

νείατ, οἰτουπιαοίαπι(με τα[1 1 ΠΟΩΠΗΠΩΙΠ8ΗΙ {οἱεῖ,  Ουιά 

Πι οἴτομπιαδογθ, «ιιοᾷ αοοϊοί τιΏί ῥτο]αρίας αγίου] νε 

απ 1π Ἰαίαπι Γοαρα]αγαιη 08 Ἱπ[εγ]ίατ νεί οι 1 οοχᾶπι 

γε[(αίίατ, 1ρίε ἵπ Παρετίοτίρας ἀεο]ανανί αί ἀοοιῖ, ΠΟΠ 

Ρος αγίοπ]α 1π 119 εοπιπη][[ατῖς {ιο Ίοςο ρα] ια] απα 
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παράρθρηµαν { 457] καὺώπερ ἐπ᾽ ἀγκώνος καὶ καρποῦ καὶ 
7όνατος καὶ σᾳτροῦ" διὰ γὰρ τὰς σφαιροειδεῖς μὲν εἶναι 

τὰς κεφαλὼς τῶν μηρῶν ὁστῶν, κυκλοτερῇ δὲ τὴν ὀφρὺν 
τῶν πρὸς αὐτᾶς διαρθρουμένων κοιλοτήτων, οὐκ ἐνδέχεται 

µέρος μέν τι τῶν κεφαλῶν ἓν ταῖς κοιλότησιν εἶναι µέρος 

δὲ οὐκ εἶναι, καθώπερ οὐδ᾽ ἐπὶ τῆς ὀφρύος ὀχεῖσθαι τῆς 

κοτύλης. ολλ εὐθέως αποκυλιοµένας αὐτὰς ἢ εἴσω χωρεῖν ἢ 

ἔξω τῆς διαρθρώσεως. ἐπεὶ τοίνυν ἐλαχίστη ῥοπὴ τὴν ἐφ 

ἕκάτερα φορᾶν τῆς κιφαλῆς οἰακίζιι περίσφαλσιν ὠνόμασε 

τὸ γεγνόμενον, 
Ώθθθθθθθ ος ο 

μοτ.. 
Ἀρὴ οὖν οὗ µύνον παρὰ τὸν πόδα τὰ δεσμὼ ἐξηρτῆσθαι, 

ἄλλα καὶ ἄνωθεν τοῦ }ούνατος, ὅκως μὴ κατὰ τὸ τοῦ 

ούνατος ἄρθρον ἐν τῇ τανύσει ἡ ἐπίδεσις ἔῃ μᾶλλον ἡἢ 

κατὰ τὸ τοῦ ἰσχίου ἄρθρον. οὕτω μὲν οὖν χρὴ τὴν κα- 
τάτασιν τὴν πρὸς τὸ τοῦ ποδὺς μιέρος ἐσκευάσθαι" ατὰρ 

καὶ τὴν ἐπὶ Θάτερα κοτάτασιν μὴ μύνον ἐκ τῆς περὶ τὸ 

σιῆθος καὶ τὰς µασχάλας περιβολῆς ἀνειτείνεσθαι, ἀλλὰ 

οχοείετα, πὶ αἆ ουδτίαπι, αἆ ππαπαπι, αἆ σεπα, αἆ {α]ο». 

ΊΝασι απ εἰ {οπιογίδ οαραῖ τοϊαπάπη Πἱ εἴ ογαε σαν], 

Ἰπ Ύπο χεοῖρίίαν ἵπ οΥρεπι, Ἠ]]ο ρασίο Πεγ ροίε αἱ 

οαριῖ ρατίῖπι Ἱπ ϱ8πο ΠΕ, Ραγίῖπι εχίτα νεὶ ογαε σαν] Ἰὰς- 

τεαί, (ποῦ]ᾶπι αῬί ρΥΙατάΠα Ἱνο]νείαν νε] ἵπίτο τενεγἰείας 

τεὶ εχοϊ]ἀεῖ. {δια αι]α Ῥαγνο πιοπιεπἰο Ἱπ αἰταπιν]δ 

Ρατίεπι εαριῖ οοπηρε]Πίασς, Ίος αποά Πε εἰγουπιασεμάο Πεσῖ 

α[Τετ]ε, 

ΧΙΥΙ. 

Ἄοη [οἶμπα αμίεπι ρεάϊῖδις Ππ]ίείειάα υἰπομία [μὲ Γεά 

ειἴαπι [αργα Επι, πε Ἰοο Τπαβίς φµαπῃ «οὔαε ατεομίιε 

υἱπομίο ἰπεοιαάσίμγς [ο Ἰέαφμε επἰεμάεγε α ρεάιδιας εοπ- 

νεπῖι. ΊΤεγωπι μδὶ αἰίε-α ματίε υἱς αἀλίδειιγ, ον [ο- 

ἴμπι εἶγεα ρεοῖιµς εἰ αἰαπι ἴπ]εείο ἰαγμεο πι οοπϊγαγίαπι 

Ραγίεπα αἰἰγαµεγε εδεπιμς, [εὰ ἰογιπη ἴοπδπα, ἀμρίει, 
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καὶ ἱμάντι µακρῷ, διπτύχῳ, ἐσχυρῷ, προσηνεῖ, παρὰ τὸν 

περἰναιον βεβλημένῳ παρατεταμένῳ ἐπὶ μὲν τὰ ὄπισθεν 

παρὰ τὴν ῥάχιν, ἐπὶ δὲ τὰ ἔμπροσθεν παρὰ τὴν κληϊδα 

προσηρτημένῳ τὴν ἀρχὴν τὴν ἀντικατατείνουσαν οὕτω 

διαναγκάζεσθαι, τοῖσι μὲν ἔνθα διατεινομένοισω τοῖσι δὲ 

ἔνθα. ὅκως δὲ ὁ ἐμὰς ὁ παρὰ τὸν περίναιον μὴ ἐπὶ τῇ 

κεφαλῇ τοῦ μηροῦ παρατεταμένος ἔσται, ἀλλὰ μεσηγὺ τῆς 

κεφαλῆς ἐπὶ τοῦ περιναίου. ἐν δὲ τῇ κατατάσευ κατὰ 

μὲν τὴν κεφαλὴν τοῦ μηροῦ ἐρείσας τὴν πυγμὴν ἐς τὸ 

ἔξω ὠθεέτω. ἢν δὲ µετιωρίξηται ἑλκόμενος, διέρσας τὴν 

χεῖρα καὶ ἐπισυνάξας τῇ ἑτέρη" χειρὶ ἅμα μὲν συγκατα- 

τεινέτω, ἅμα δὲ ἐς τὸ ἔξω συναναγκαδέτω" ἄλλος δέ τις 

τὸ παρὰ τὸ γόνυ τοῦ μηροῦ ἠσύχως ἐ τὸ εἴσω µέρος 

κατορθούτω. 

΄ ” πα , - » 3 ; 3 3 

Ἐκ τῶν ποδῶν κρεµαμένου του ανῦῶρωπου και την κὲ- 

φαλὴν ἔχοντος κάτω, πᾶσι τοῖς ἄρθφοις διατείνεσθαι συµ- 
͵ / 4 ς - . / ») η) . Ν 

βαΐνει, βουλόμεθα δὲ ἡμεῖς ἓν µόνον αρΌρον το κατα τους 

ναἰϊάωπα, πποἰίε, ἰπέεγ απµπι εἰ παϊμταῖε ἀεπιιείεγο α 

ροβεγίογὶ ματιε αἆ [ρίπαπι, α ρτὶοτὶ ]μπία {1εβάζιέτα 

αἀάμεετε εἰ Τεἰίβατε; αἴφιμε τία ἴπ ἀϊνετ[α εοπεεπάετε, 

αἰῑὶς αὖ μπα ραγίε, ας αὐ αἰἴτεγα ἀιμεεπειδις, -πῖ- 

ππαάυεγέεπᾶιπι αμίεπι πε ἴογμπι οιμοά ἴπίε απµπι εἲ 

παέμιαἰε ἀεπιτείιιω: [ρε [επιοτίς εαρµὲ επεεπάαειή, Γεά 

ἴπτετ ᾖ[επιοτὶς οαρμῖ εἰ ἑατα γΕΡΙΟΠΕΠΙ; Φμαε πε απιµτα 

ει παιμγαἰἷε πιεάία ε[. Ίωπι πέεπ[ιο αἀβίδείμν [εππογὶς 

εαρμὲε ἵι εαιετίογεπι Ῥαγίεπα Ρτορεἰἰεπιάμπα ρµρπο τρ[ι 

ἴπ]αεγεπίε, πμὺὶ ομῖ επεειᾶῖε [μ[ρεπάιεμτ, Ἱια Ἱπαπι 

ἐγα]εσία εἰ αἰιετὶ ]ιοία Επιμὶ ει επιεπάεγε ἄεδει εἰ ἵπ 

εκιεγίογεπι Ῥαγίεια µΓδέτε, [εά αἶϊως αἆ βεπι επι 

πεεγίογεπῃ ρατίεπι ἰευίτεγ ἀἰγιβαῖ. 

ὉΡῖ οπιο ρος Ροᾷοφ αρρεπάαίατ εαρίίε ἀεογ[απι {ρο- 

οἰαμίς, οιππος αγεοιΙ εκἰεπἀάαπίατ. Αί Ρτορο[ίαπι ο{ί, 

επι Γοἶπι οκίεπάετε αι αἆ Ίπραςπ ει, ἆωτο ἰδίίωσ Πι- 
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Εά. Οµατι. ΧΠ. [457.] Εά. Βα[, Ύ. (655.) ώ » / 5 5 4 ῥουῤώνας τοῦτο πάσχειν. εἰκότως οὖν τοῦ γόνατος ἐπι- 
βάλλειν κελεύει δεσμὰ τῶν μηρῶν τὴν τάσιν ὄνω ποιού- 
μένα". μόνοι γὰρ τοῖς κατὰ τὴν ανήµην, ἐὰν ἐπιτρέψωμεν κα 4 , 3 Ἠ σ 3 3 λ ” ” 3 ἀγέλκειν τὸ σκέλος οὐδὲν ἧττον, ἀλλὰ καὶ μαλλον τῆς κατ 
ἐσχίον. διαρθρώσεως ἔκτασιν εἶναι συµβήσεταυ τὴν κατω 

ων .ν στ γόνυ τοῖς τείνουσι δεσμοῖς οὖσαν ἐγγυτέρω. 

μζ. 
Σίρήται δὲ παὶ πρὀσθεν ὅτι ἐπάξιον ὅστις ἐν πύλει πολυ- 

ονθρώπῳ ἠητρεύει Σύλον κεκιῆσθαι τετράγωνο», ὡς ἑξά- 
πήχυ 2) ὀλίγῳ μεῖδον, εὗρος δὲ ὡς δίπηχυ, πάχος δὲ ἀρ- 
κέει σπιθαμιαῖαν. 

αμ οδικά 

Ἐν τῷ περὶ ἀγμῶν εἰρήκει περὶ τοῦδε τοῦ μήχανήμα- 
τος. ὥστε κανιεῦθὲν ἐφέλκονται καρτύριον ὧν Λλέγουσιν 
ἔνιοι περὶ τοῦ γεγράφθαι μὲν ὑφ' “/πποκράτους ἓν βιβλίον 
ἐξ ἀαρχῆς ἐπιγεγραμμένον και ὠπερεῖον, ὕσεερον δὲ εἰς δύο 
μη ῦηναι ὃιω τὸ μέγεθος ἐπιγραφῆναί τε ἕτέρον μὲν πρό- 

Ρό βεπα νιποπ]απη ἀπ]οίί αιοά Γεπιας Γαγ[ααι εκἰδηαί, 
Άνασι Π΄ ρεγπηίαπηας αἰἰγαλί ογις Γοἶαπι -α- νἰπου]ς ᾳυαε 
Ἱη[α εηα Γαπί, Πα τί σεη Ἠοι πηΙηςδ, 1πο ᾿ πιβρῖς 
ΩΜ181 οΟχαο αγίοι]ης οχἰεµἀαίαν, απατά ρτορίας Πέ νίπ- 
οι]16 {0 {ε αχἰεπάεπίίρας. 

ΧΙΥΠ. 
ὄαργα εἰἴατπι ἀἰωίπιις επερεάἰεῖ[[ἔππωπα ε[]ε ἐς φμὶ ἴπ [τε- 

φμεμεῖ οἰνϊέαίε ππεζεπίη, [ἱδημπα Ἱαδεγε φμαάγαέωη /εα 
επὐίογωπη αμὲ ραμίίο Ἰοησίμο, ἰαέιηα ειεζίέος ἄιος, ομ]ις 
οα(Ἱεμάο, [ ἀἆοάγαπίεπι ἴπιρίεαε, αδιάε εῇ. 

Τη ορετο ἆε Γαοιαγῖ Ίιι]α πιο] πα πιο ὶ ΠΙΕΠΙΙΠ1Ε, 
"ία ΕΙ Ἠμῖο 4ποφιε ἰ{ε[Ηπιοπίο Ἰηπ]ίαπίασς οι] α]απί οοπι- 
Ρο βίο Πε ρτἰποίρίο αὐ Ἡπρροσταίαε Ἡβνααι παπα ἵπ- 
{ογ]ρίππηφπε ἆᾳ οβ]οῖπα πιεζ]οῖ, ἀείπάε ἵπ ἆπον ἁῑνί[απι 
οὗ πιο [ας η ειὴ. ο]ποφο Ῥτίογεπι ρατίεσι Ἱη[ετίρίαπι ἆε 
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3 -” ’ Δ 

” ’΄ 

ερον αὐτοῦ µέρος περὶ αγμων, τὸ δὲ δεύτερον περὶ αρ- 

Ίρων. ὁποῖον δέ το [458] βούλεταυ τὸ μηχάνημα τοῦτ᾽ 
- ” ’ 3 - ’ η ’ ς ΄ 

ἴναι δῆλόν ἐστι τοῖς τὲθεαμένοις τὸ κπαλουμενον /πποχρα- 

Ἰ ’ ιο, ΔΝ 3 ωά ’ 3 ’ 3 3 

ειον βάθρον᾽ οὕτω γὰρ ἐκ πολλου σύνηθες ὀνομάδειν αυτο 

οἵς ἑατροῖς ἐστιν. ἔχουσι δὲ καὶ μιμήματα ταὐτοῦ μικρὰ 

ἕὶ πολλοὶ καὶ χρώνται τῷ πλείῳ πάνυ πολὺ καὶ μόνον ἐστὶν 

(ὕταρκες εἰς ἐμβολὼς ἄρθρων. εἰ δ᾽ ἄρα τις θέλει καὶ ἄλ- 

οις χρῆσθαι, πρὸς μὲν τὰς ὁδοιπορίας τὸ πολύσπαστον κα- 

ούμενον ἐπιτήδειον, -4ρχιμήδους δ᾽ αὐτό φασιν εὕρημα 

ἶναι, πρὸς δὲ τὰς ἓν πόλει χρείας στάσιµον μὲν ἄξιον λό- 

ου τὸ τοῦ τέκτονος παλούμενόν ἐστιν ἢ τὸ τοῦ ᾿νδρέουν 
᾽ ΕΙ η η 4 νε ͵ ; ο . 

'φεδράνον δὲ πουτὶ το /πποκραιους βαῦρον, ο τιγὲς των 

ἑωτέρων ἰατρών, ἐπειδὴ ἐσκευάκασι πεουκιλώτερον, ὥσπερ 
3, 3 -” ΣΥ 3 -” ’ 

καὶ τὴν μηχανικὴν ἄμβην. ἐφεξης οὖν αυτῳ γράφοντυ τὴν 

,ατασκευἠν τοῦ ὀργάνου προσέχετε τὸν νοῦν ἐφαρμόζοντες 

ἃ λέγει τοῖς τεθεαμένοις, ἐφ ὃ τεθέασθε βάθρον. µύνη 

γὰρ δεῖξις σαφηνίδει τὰ τοιαῦτα, καθάπερ εἴρηται καὶ πρὀ- 

ο 

[ιασίατῖς, αἰίεγαπι νεχο ἆθ ατί]οι]ῖ. Όιαί]ο αὐμἱεια βναι 

νΕΙΙ πιαο]παππθηίαπι Ίου, πιαπί{εβπι ε[ι 16 απϊ 1ᾷ νι- 

ἀετίπί οποά [σαι Ἡἱρροοταίί παποπραϊ”: {ο εΠΙΠΙ 

ος πιι]ίο Ίαπι Ί6ΠΙΡΟΤΘ α πιεζἰοῖς αρρεἰ]ατὶ εοπ/{αεν]ῖ. Β]6- 

πΊφαε απίεπι {οτπια]αδ ρατνᾶς Ἱαὺοπί αά οἶας εχαπιρ]απι 

{αμι]σαίας. ́  Φαερίμπε νεγο αἀλμαρείασ αγἰ1οι]ίσαπε γε[-- 

αομά]5 ρε [ο αραπάο ει, δί αἱ απίεπῃ νε]1{ αἰῑῖ5 411ο-- 

4πε μυ, ε[ὶ πολύσπαστον Ἱία αρρε[αίααα, 4ποά πι] {15 ΟΙ-- 

Ῥίομ]οτπι οἰγοαίεμας {αοἱ]ἰίαίοπι Ργαε[ίεί, αιιοά 1{16ΓΠΙ [α-- 

οἰεπίλνας πιακίπιο {άοποπαι εΠ. Ἠε[εγίιν απίεπι αἆ Ατοζ- 

πηεάσπι αποίογαπ, 1π αχβίρας Υείο ποι ἀεπαπι ει Γα- 

Ῥτϊ νε] Απάγεαο οΓσαπιπα, αΡί εγεοίο ορ" εί; αδῖ Ῥ]απο, 

{οβΙΗΠΗΠΙ Ὠοο Ηἱρροσναίϊς Ῥταεοίραε αρίαίατ, αποά α ποη- 

πυ]]ῖς εκ τεοσπ(ἰοτίριις πιεᾶϊοῖς Υατῖο Ίαπι Πτυιίατς Ποιί 

πιαολπα ο [ραΐ]αε απάα 1π΄ ΓΗΠΊΠΙΟ οαριίπ]απι ]αβεί Το- 

πάπα ασ ΙεΠίίεΥ οαναπη.  ὨΏείποερς 1β1ἴαΥ αἆ οτραπῖ 

βειοίαχαπι 4αας αὓ {Τρίο [γαι απίπιιηι αἀνενηίε, εα 

ὅααα Ηἱρροοταίε Γοηρίε Ἡδ ᾳαδὰ 1η ΤΕαΠΙΠοΟ Ἱπρεσ][ής 

ποουιηπιοάαηίον: Ίαεο επῖπι βῄοιϊ απίεα ᾳποπο ἀῑοίαη είῖ 

΄ / 
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σθεν. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ἀναγεγνωσκόνεων παρ ἆμαὶ τὸ βι 

βλίον ἑτοίμως ποιοῦμαι παρακειµένου τοῦ ὀργάνου πολλά 
κες μὲν αὐτοῦ τοῦ μεγάλου, πολλάκις δὲ καὶ τῶν µιμημά 

των αυτοῦ τινος ἅ δια ταύτην µόνην τὴν χρείαν κατασκευά-]ρ 

ἕομεν, ἵνα ἔχωμεν δεικνύναι τοῖς ἀναγιγνώσκουσιν, οὐ γὰρ 

ἀδύνατύόν ἔστυ πρᾶξαι. τὸ ὃ᾽ ἐξηγήσασθαί τι τῶν κατῶν 

τὴν λέξιν ἀσαφῶν δυνατὸν, ὕὅπερ ἕν τὲ τοῖς ἔμπροσθενό 

ἐποίησα, καὶ νῦν ἐν τοῖς ἐφεξῆς πράξω. 

μη. 
», - ιν - Π 3, ο ιν» Π » ᾽ 

Απειτα κατα μήκος μὲν ἑνῦεν καὶ ἔνθεν τοµὴν ἔχειν χρή 

ὡς μὴ ὑψηλοτέρη τοῦ καιροῦ ἡ μηχάνησις εἴη. 

/ ” 3, ρ ” ” . - 

{ὺ μὲν ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἐξ ἀριστερῶν καὶ ἐκ δεξιῶν 

λέγει. δῆλον δὲ ἐκ τοῦ προσθεῖναι κατὰ µῆκος, ἀλλὰ καὶ 
’ 3 { λ . .” -” -- 

τὸ παραµήµέα ταυτὀν ἐστο. τὴν γαρ ἄνωθῦεν εῆς κεφαληςί 
- ” η Α ο) ᾳ με 

καὶ κάτωῦεν τῶν ποδῶν τομὴν ἐγκαροίαν ἂν εἰἐρήκει μᾶλ- 

Το]α. πιοηβγαίΊοπε αρετιαπίατ. Εαπάεπι 19 απ αραά πιο 
Ἱογυπι Περαπῖ τει {ασε ἀεπιοπ[ίτο, οιραπο Ἰαχκία οο]]ο- 

οπίο [περε 1ρίο ππαρπο, {[δερο Ῥρά4ΙΥο αἰἴφιο αὖ πιασηϊ 

εχεπιρίαπι {[αυτίσαίο, οι]αδηιοάῖ αἲ Ἠαπο ἵαπίαπα π[απι 

Ῥαγαπιας, Πῖ ο[ιειάετο Ἰεσεπίῖριις Ροίπιας, αππαι ῥρετ {α- 

Ίε5 {ογπια]α5 πεηφιεαηί ατἰ]ου]Ι 1π {παπα [εάεπα Πχβεσὶ. απο 

απίεπι πιοπ[ῃγατί Ἴαεο ππΙηΙππε Ρρο[ιηΕ, [εὰ εκροπετε ]]οεί, 

Π απἷάἀ εκ νετρῖ ΗΙρροογαιῖς οΡίοιναπα Πε, αποά εἰ 1π 

Γαρετ]οχῖρας {εοί εἳ ππο εἰῖαπι [αοῖαπη, 

ΧΙΙΥΠΙ. 4 

Εαοανεῖμτ ργαεϊεγεα Εῆιο ἵπ ἰοπριιμάϊίπεπα, 6 πιαε]ίπα- 

ππειίπα ]μ[ίο [ωθίπαιις [ε. - 

| 
Ηίπο αίαιε Ἰ]πο ἀῑκιίι ἐθεν καὶ ἔνθεν, αποά οοἱρίῖ 

Ῥτο α ἀεχίτα Ῥατίε εἰ [η]γα, 1ά νεἰ εο ραῖεί ααοᾶ α- 

Πϊοῖε, ἵπ Ἰοπςιπάίπειη, απο 1άοπι Πρηϊβοπὶ αἴηαο ἸοήβιΠῃ, 

Νοπν { οσοανατί νο]ι{εἰ [ωρτα α σαριίο νε] Πίτα α ρες]- 
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Ίων οὐ παραµήκη. ὃ δὲ σύµπασα φράσις ἑρμηνεύει τοιονὸ 

ἐστίν οὐδὲν γὰρ χεῖρον αὐτὴν παραφράσαι σαφηνξίας ἓνὲ- 

εν. ἔπειτα (056) κατὰ μῆκος μὲν ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἐντο- 

μὴν εἶναι χρὴ παραµήκη τοῦ ξύλου βάθος ἔχουσαν σὐμμε- 

ῥον, ὡς πρὸς μοχλείαν, ὅπως μὴ ὑψηλοτέρα τοῦ προσήκον- 

τος αἱ μηχάνησις εἴη. τὸ γὰρ τοῦ καιροῦ λέγουσιν οἱ “Ελ- 

Ίληνες ἐνίοτε καὶ τοῦ προσήκοντος, ὅπερ καὶ δέον ὀνομάζουσιν. 

έστω τοιγαροῦν ἡ τομὴ τηλικαύτη τοῦ βάθρου, ὡς ἐν αὐτῇ 

στηρἰξεσθαυ μοχλὸν ἁρμότεονια τῇ μελλούση γενήσεσθ αὐ 

μοχλείᾳ. 

μθ'. 

"Έπειτα φλιὼς βραχείας, ἰσχυρὰς, ἐνηρμοσμένας, ὀνίσκους 

ἔχειν ἑκατέρωδεν. 

[459] ᾿Ονίσκους μὲν τοὺς ἄξονας ὀνομάδει, φλιὰς 

δὲ τὰ διαλαμβάνοντα τοὺς ἄξονας σεηρίγµατα. ταῦτα δὲ 

Ῥις, ἱπαηκνογ[απι ροίίμς ἀῑκΙ[Πεί, ποη ἵπ Ἰοπρβιμά που. 

ΊΜοις αιίσια {οι οναϊϊοπϊς Ἰ]Πςηιοςί εΏ, αιιαπΙ ΠΟΠ 

αὖς το ε[ὶ ρετ[ρ]ομααἰῖ5 οαυία, ΠΟΠ Ίοηθα α ΥεχΡβίθ τεος- 

ἀεπίεπα 6ΧΡΟΠεΤε. Ἐκχοανείαχ ΡΓαείετεα Ἰάπο αἴφαε Ἠ]ηο 

ἵπ Ἰοηριάίπεπα Ηραί, 1άᾳμε οαναπα 68Π1 αλἰαάίπεπα [18-- 

Ῥεαί 4Ἡαε αἆ Ἱπιρο]]επάπι ασοοιηπιοἀαίας», πο πιαοΙπα[ιο 

Ίωβιο ΓαρΗπιίοτ ΠΒ. Ύουριπη ]μ[ο Ἱρίο [εΡΙΕ τοῦ καιροῦ: 

Οναεσί οπίπι ία ἀῑσπαί οί ἠπίογάνπι ο απι τοῦ προσήκοντος, 

αποᾷ ἀεριίο [Πιραϊβσαί. Έτρο α)αάο οανΙ ἵαπία ο[[ο ἀἆομεί, 

πέ νοσιῖς ααὶ αἆ ἱπρεῃμεπάνια αρίαιαχ Π1ς Ἱπ]αεγετε δἱ- 

ᾳμθ οΡ]1οἱ Ρο[Π!, 

ΧΙΙΧ. 

Ῥο[ίες Ίεπι αὖ πίταφµε ρατίε αἀ[οίαπέκη, ὄγευες, γοῦι [1 

ομῖ ααπός οοπϊἰπέαΠ. 

“ 

Νοπηπαξ αχος ὀνίσκους, Ῥο[ Υοτο, 4πάς [αηπί Ἡσηα 

αμἶραφ ακὶς [υ{Ηπείαν φλιάο. Ἴβεο πιββΏο Ηδπο αά]ιοῖ νο-' 
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βούλεται κατὼ τὸ μέγα ξύλον ἑκατέρωθεν ἐνηρμόσθαι, τὸ μὲν 
γὰρ ἐκ τῶν ἄνωθεν μερῶν τοῦ βάθρου, τὸ δὲ ἐκ τῶν κάτω. 

πρὸς γὰρ τοὺς ἄξονας τούτους τὸ πέρατα τῶν περιβαλλο- 

µένων τῷ κάµνοντε βρόχων ἐνανάπτευ πατῶ τὸν καιρὸν τῆς 
3 ’ 

αντιτασεως. 

΄ 

ν. 
” υν Ἕμ ι] 

"Ἔπειτα ἀρκέει μὲν ἓν τῷ ἡμίσεν τοῦ ξύλου, οὐδὲν δὲ κω- 
Ἀ 3 ο α) 

λύει καὶ διὼ παντὸς ἐνιετμῆσθαι ὡς. καπέτους. μακρὰς 
, 3 «λε ; τς ΜΗ] 32 / ’ ΄ 

πέντε ἢ ἓξ διαλειπούσας απ αλλήλων τέσσαρας ὃδακτυ- 
3 ο σσ 

λους. αὐτὰς δὲ ἀρκέευ εὖρος τριδακτύλους εἶναι καὶ βά- 

ὃος οὕτως. 

Λαπέτους μὲν οὐκ ὀλίγου τῶν παλαιῶν εἰρήκασι τὰς 
τάφρους. ὁ δὲ “/πποκράτης νῦν ἐκ μεταφορᾶς πέχρηταυ τῇ 

προσηγορίἰᾳ τὼς ἐκτετμημένας τῷ βάθρῳ κοιλότητας ἕρμη- 
” - ” 3 3 .) 

γνευσαυ βουλόμενος, ἕγέκα του σεηρίζεσθαυ κατ αὐτὰς τοὺς 

μοχλοὺς, ἅς τινας κοιλότητας αξιοῖ μάλιστα μὲν ἔν τῷ ἡμί- 
ω”- ο { [ -” , η ῃ Π 

σεν τοῦ ἔυύλου, τουτέστι τῷ κάτω διαγλύψαν. Ἀωλυειν δὲ 

1μϊξ αἳ παἰχαπο Ρρατίο, α [αρεγῖοτ [ο]οεί οἱ Ππ[όγῖογϊ, 

Ἐ]σαπίατ απίεπι αἆ αχες εχίτεπια Ἰοᾳπεοταπα, αὐϊ Ύπο 

ἴεππροτε οοηγεπῖί 1π ἀῑνετία ἀῑάποετε Ιαβοχαπιῖ 1η]ἱοϊαπίατ. 

| 1. 

δαιῖς αιίεπι ε[ Ἡι ἀιππιάιο [ἱρπο, πἰμιῖ εἰίαπι μτοιιῖδει πι 

εοἱο ρατυας αμα [ο[]ας φμίπφμε αμὲ [ευ επεαυαγε οιαὲ 

Ῥαΐππαπα Ἰπίεγ [ε ἀἰ[έεπε εἰ ἐγίμπι ἀἰδιίογηπι {αεῖειμ είγιετα 

αἴφιιε αἰϊειάίπετη αεφιμειιξ. 

Εο[ας ἀῑκΙε καπέτους, οποᾶᾷ νοιβραπα ΠΟΠ ραποί εχ 

νείεγῖριας Οταςοῖς 1π εαπάεπι Πρηϊβοαίϊοπεπι αοοερεγαΠί, 

1 πιπίπαϊίασ Ώμπο Ηἱρροοταίες ἰταπδ]αίίοπο [ας αἆ εα 

οανα Πρπϊῃοαπάα 4µαε ἵπ [ο4ΠΙΠΟ ϱεα ἆε οαπία Παπ, τί 

1] οὐ]ιοὶ νοσῖον Ρο[Πηΐ, Όιαε οανα ρταεοὶρὶὲ πῖ 1 α[ίενα 

Ἠσαῖ ρατίε πιασῖς, Ίου ε[ὶ 1π Ιπ{ετίοτί εκ[οαπραπίης; πλ] 
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οὐδὲν ἐκ περιουσίας φησῖν, εἰ καὶ κατὰ τὸ ἄνω µέρος εἶεν" 

οὗ µόνον γαρ τὸ κατ ἰσχίον ἄρθρον ἐμβάλλουσιν ἡμῖν ἐστι 
χρθήσιμον τὸ νῦν ἑρμηνευόμενον ὄργανον, ἄλλὼ καὶ τὰ κατὰ 
τοὺς σφονλύλους πάντα καὶ τὸν ὤμον. εἶναι δὲ χρὴ πλείους 
Ἰαύτας, ἐπειδὴ καὶ ταῖς ἡλικίαις καὶ τοῖς µεγέθεσιν, ὅλη 
τῇ σχέσει τοῦ σώματος ἀλλήλων διαφέρουσιν οἳ Βεραπευό- 
µενοι. τὸ μέγεθος δ᾽ αὐτῶν ὁπηλίπον εἶναι κελεύει καὶ τὴν 

΄ ον 3 {9 3 3 3, - 

διάστασιν, Ἐν ἀλλήλων ἀπέχουσιν, αὐτὸς έγραψε σαφως. 

0 να. 

΄Ἔχειν δὲ κατὰ μέσον τὸ ξύλον καὶ καταγλυφὴν χρὴ βαῦυ- 
τέρην ἐπὶ τετρώγωγον ὥς τριῶν δακτύλων καὶ ἐς μὲν τὴν 

παταγλυφὴν ταύτην, ὅταν δοκέη προσδεῖν ξύλον, ἐμπηγνύ-- 

ναι ἐναρμόζον τῇ καταγλυφῆ, τὸ δὲ ἄνω σερογγύλον, ἐμ- 
πηγνύναι δὲ ἐπὴν ποτε δοκέει ξυμφέρειν, μεσηγὺ τοῦ πε- 

θιναἰου καὶ τῆς πεφαλῆς τοῦ μηροῦ. τοῦτο τὸ ξύλον 

ἑστεὸς πωλύει τὴν ἐπίδεσιν ἐπιδιδόναι τὸ σώμα τοῖσε 

εἰῖαπα Ιπαυ1ξ, Ῥτομϊρεί απῖπ Ἱπ Γαρεχῖοτο ᾳποφπε ρατίε {Πί, 

ᾳΠάπΙ(ΠαΠα ποπ πεσε[ε ε[ῖ: Ἠοο Πᾳπ]άεπι ππασμΙπαπιθηέατη 

αὰοά πΙπο ΕΧΡΟΠΙΠΙΗ5 ΠΟΠ [ο]άπι αἆ «οχαε αγσυ]απα Ῥετ- 

πεί, Γεά εἰ αἆ νετίερτας ᾳποοππαε πιοάο Ἰαχαίΐας εἰ αἆ 

᾿Ἠαππενὶ οαραί τεροποπάμπι. ΌὉοπιρ]αγα απίειι ΠΠ σἈνα 

΄Ἠαεο οροτίεῖ, αιπαπάοααίάεπι οαπῖ ομγαπίατ αεἰαίε, πιαση]-- 

᾿ἴπάϊπε οἳ πῖγετ[ο οοτροτί6 ΠάΡριι Ππίετ {ε ἀεγαπίς 

Ἴᾳπα8πι Ίπασπα ε{[ο ἀεροαπί εἰ αααπίππι Ἱπίοτ [ο ἀ[ατο, 

1ρ[ε εγ]άεπίες εσρο[ι11. 

1]. 

ΠΗεάίμτα ἴπ[μρεγ [ίσπμπι αἶεε ἵπ φμαάγαίαπι Πιβηγαπι ΕΙ 

ἀἰσίεογιτα εποαυείή, ἵπ φμοᾷ οαυμπι πδὶ ορες ε[]ε υἱ- 

᾿ ἀεαειγ ἀε[ιζαίιτ [ἱσπια, οιιοᾷ εαυο εοπυεπἰαε εἰ [μρε- 

γῖμς ἔεγες [α. Γϊραμγ αμµίεπι ο μπι αἆ Τεπι μεγεύιεγα 

νιάεδίειγ ππεάίπη Ἱπίε ᾗεππογίς εαγιμὲ εἰ εαπι γεβίοπεπα 

σµαε ἴπτεγ απ εἰ παξµγαἰε ππεαία ε[; φιοᾶ [στι 

εκ[ίαπς εοτρις [εφιὶ ποπ ρεγπιεεε, Φμάπι α ρεᾶῖδις 
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πρὸς ποδῶν ἕλκουσιν. ῥἐνίοτε γὰρ ἀρκέει αὐτὸ τὸ Σύλον 

τοῦτο αντὶ τῆς ἄνωθεν ἀντικατατάσιος, ἐνίοτε δὲ καὶ κα- 

τατεινοµένου. τοῦ σκέλεος ἔνθεν καὶ ἔνθὲν αὐτὸ τὸ ξύλον 

τοῦτο χαλαρὸν ἐγκείμενον ἢ τῇ ἢ τῇ ἐκμοχλεύειν ἐπιτή- 

δειον ἂν εἴη τὴν κεφαλὴν τοῦ μηροῦ ἐς τὸ ἔξω µέρος. 

διὼ τοῦτο γὰρ καὶ αἳ κάπετοι ἐντέιμηνιαι ὡς καθ ὁκοίην 
ἂν αὐτέων ἁρμόση ἐμβαλλόμενος ξύλινος μοχλὸς μοχλεύου 
ἢ παρὰ τὰς κεφαλὰς τῶν ἄρθρων ἢ κατὰ τὰς κεφαλας 

τελέως ἐρειδόμενος ἅμα τῇ κατατάσει, ἦν τὲ ἐς τὸ ἔξο 
µέρος συμµᾳ έρη ἐκμοχλεύεσθαι, ἤν τὰ ἐς τὸ εἴσω. 

[46ο] ᾿Εντειμῆσθαι βούλεταί τινα τοῦ βάθρου κοι- 
3 ) η ε ᾽ 3 , » , , 

λότητα πρὺς ὑποδοχην ἐπιτηδείαν τοῦ μέλλοντος ἵστασθαυ 

κατ αὐτὸ ξύλον μεταξὺ τοῦ πἑριναίου καὶ τῆς ἐκπεπτωκυίας 
κεφαλῆς τοῦ μηροῦ. σαφώς δὲ αὐτὸς ἐδήλωσε, τίνος ἕνεκαβι 
ος » μη . , 
ἵστησιν ἓν τῷ κατατέίνειν τὸ ξύλον τοῦτο, καθάπερ καὶ 

Ν ε." οἳ 3 ἃ 

τἆλλα πάντα τὰ ἐφεξῆς ἃ λέγει. διὰ δὲ τοὺς νωθφροτέρους 

εγα]ίέμγ1. ἰπιεγάμτι επῖπι ιοο [μ[[ιοίε αὐσφιε Τπίεπ[ίοις, 

Φμας μὲ πιεπιὂγµπι ιν ἀϊνεγ[α ἀἰάμεαιιν α [μρεγίοτί φο-- 

αµμε ματιε αἀλίδείιν. πετάω αμίεπι ηδι ογµς αὖ 

μίγαφµε Ῥαγίε ενἰειάα η, [ἰἱσπιπα Ίου νετ[μς απο υεἰ 

απ ρατίεπι ἵααιπα ἀεπαεέμγ, τε ᾖ[επιοτὶ οαμιὲ πι 

επἰεγίογεπι ραγίεπι Ἱπηρείίαί. Ἴαο επἶπι ἆἄε οαι[α εἓ 

εαυα επ/οιίρία Γι, ιὲ εµπεµς νεἰ υεειῖς [ἰσπειμς, πι 

αμοά ετμεᾶϊιείις [ιε ἀεπιί[]ις αι ]μπία αγεομίογιαα οα- 

Ῥίϊία αμὲ ἵρ[ς ρτογ[μς ἱπβαεγεις εοάεπι πποππεπίο ἰπιρεί-- 

ἰαξ, θμο πιει[ο αἀλίδειμη, [ει ὧι επιεγίογεπι Ῥαγίεπι 

/ειι ἴπι ἰπεεγίογεπι ἵππρείίεγτε ορι5 με. 

Ἐκοῖάϊ νο]ιὲ ἵπ {οαπιπο ααοάᾷαπι σαν «πο τεοῖρὶ 

1ᾷ Ἡσηπαπι ῬοΠιέ, αποά εγεοίιπι οοἱ]οσαπάμπι ει Ἱπίος 

Ῥτο]αρί {επιογῖς οαριί εἴ εαΠι τεβίοπεΠι 4Ἡάε ε[ί Ιπίες 

αΏππα εί παϊατα]ε, Όαν απίεσι ΠΠ Ἠοο ἆππι εχκ[οπά]- 

ππαο αἀμίροπάιπα Πέ, [οι οείονα οπιπῖα πάς ἀείποορν 

Γαρά1ῖ 1ρίο αρετίε ἱπάϊοανΙί; οὗ «ος ἴαππεα απῖ Περείτογίθ 
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Ἰτὴν διάνοιαν οὐκ ὀπνήσω παράφρασιν τὴν αὐτὴν εἰπεῖν. τὸ 

Ἱποίνυν Σύλον τοῦτο μεταξυ τοῦ περιναίου μαὶ τῆς ἔκτεστπτω- 

κυίας τοῦ μηροῦ κεφαλῆς ὀρθὸν ἱστώμενον ἄντιστήριγμα γί- 
νέται τῇ κάιω τάσει. Λέλεκται γὰρ Πδη πολλάκις ἔμπρο- 
σθεν, εἰ μή τις ἀντιτείνευ πρὸς τὴν ἐγαντίαν χώραν τοῦ 
κατατεινομένου κωὠλου, συνακολουθῶν ὁ κάµνων ἐκλύσει τὴν 

τάσιν. ἐργάξεται μὲν τουτο καὶ ἡ διὼ τῶν ἄνω βροχών 
ἀνείτασις, ἀσφαλείος δὲ ἕνεκα καὶ τούτῳ τῷ ξύλῳ χρῆταυ 

καὶ µέντου καὶ μιοχλεύει ποι αὐτὸ ποιῆσας τηνικαῦτα χα- 

λαρόν. 

ἱ , πο] . 

Καὶ ᾖἡ 211) ] γλὸν ἕ : η, Ἡ αἱ ἢν τε στρογγύλον τὸν μοχλὸν ξυμφέρη εἶναι, ἠν τε 
Π 3, ”, ᾿ ” ” . ε ’ -- 

πλάτος ἔχοντα, αἄλλός γὰρ ἄλλῳ τῶν ἄρθρων ἁρμόξευ, 
2, 3 ι » ., -” κ 

εὔχρησιος δέ ἐστιν ἐπὶ πάντων τὼν ἄρθρων ἐμβολῆς τῶν 
/ .’ ια { Λ ’ 

πατὼ τὰ σκέλξα αὕτη 1 µόχλευσις σὺν κατασείσει, περὶ 
- ” ε ’ 3 ’ ’ ς ”ς « ο -» 

οὗ νῦν ὁ λόγος ἐστί' στρογγύλος ἁρμόξευ ὁ μοχλὸς εἶναυ 

ἀπὸ τουτέων εῶν μηχανέων καὶ ἀναγκαῖον οὐδὲν ἄρθρον 

Γαπῖ 1ησεπ]ϊ γειρα Ίαεο βρειτε α]ηαπΠἔα]άΠα ΠΟΏ Ργανᾶ- 

Ῥογ. Ἠοο 1ρίίαν Ἰσασπι ααοά ετγεοίαπι οοἱ]οσαίας Ιπίθυ 

οαρΏε {εμπογῖ Ρῥτοἱαρί εἰ εαπι τεσῖοπεπι παε πιεᾷῖα ε[ὶ 

| Ἰπίεν απηπι εἰ παίπτα]ε τεηῖσας οαιία οὐ)ιοϊίας, απαπα αἲ 

απΓετΙοΓΙ Ρατίο οἴᾳς5 εκίεπάΙἴατ, Ῥαερίας επΙπα ο[ιεπά πας, 

πΡΙ ππεπιρταπι εσἰεπάϊίασς ΠΙΠ α οοπἰταγία Ῥατίο (επάαίαγ, 

{εηπεπίε αεΡγο ΙΠ{ΕΠΠΟΠΕΠΙ τε[ο]νί. Γεποίς ααίεπα εί Ρε 

Ί8ᾳπεος Γαρεσίοτῖριας ραγῖρις Ἰπ]εοίο, [εά Πγππϊίαιας οαιι[α 

Ἡραυπι Ἰοο αἀμῖρεί, απο ποππαππᾶαα πήπας Ἠγπηίες 

Ἠαετεπίε αἆ ἀπιρε]]επάασπι αυτ. 

111. 

4ο [ει ετες νεος ε[]ε ἀεζεαε, [ει ἰαέ: αἰμ επῖπι αἰῑι 
ατιτεµίο οοπνεπῖὲ Πμ]ισπιοᾶί Ἱπιρμί[μς, [ι ἱπιειο Φμοφιε 

αεεεάαῖ, αἆ οΟπΊπες οΤΓΗΠΙ αγπἱομίος γεροπεπᾶυς ε[[τεα- 

οἱ [εσιις εξ, Ργορο/[ιὲο αιίετπ ατ/τοµ[ο υεεξῖς ἴεγες αοεοτή-- 

πιοάαιμγ. Όμοά[ μετ Ίος πιαολπιαππεπέµήα υἱς αἀλίδεα - 

Ο6ΑΣΕΝύΦ ΤΟΛΙ, ΧΡΙΙΤ. Ὦ ρβ 
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μοὲ δοκέει οἷόν τὲ εἶναι, ἀπορηθῆναι τοῦ ἐμπεσεῖν. εὕ- | 

ου... 

ϱρου ὃ᾽ ἄν τις καὶ ἄλλους τρόπους τούτου τοῦ ἄρθρου ἐμ- 

βολῆς. ' 

Αὐτὺς ἐφεξῆς ἐρεῖ σιρογγύλῳω μὲν χρῆσθαι μομλώ Ἰ 
μοχλεύοντας ἔξω τὸν μηρὸν, ὅπερ αὐτῷ νῦν πρόκειται τὴν 

ἔσωθεν µετάστασιν ἐμβάλλοντυ κεφαλήν. ἐπὶ δὲ τῆς ἔξωθεν 

µεθεσιηκυίας τῷ πλατεῖ χρῆιαι μοχλῷ ' νῦν μὲν γὰρ βούλε- 
ται πορευθῆναι μεταξ τοῦ περιναίου καὶ τῆς ἐκπεπτωκυίας 

κεφαλῆς αὐτὸν ἄνωθέν πως μᾶλλον πἑιρωµένης τῆς κέφα- 

λῆς τιθέναι' κατὼ δὲ τὴν ἔξω µετάστασιν εὐρυχωρίας οὔσης - 
ἱκανῆς ἀσφαλεστέραν ἕξει περίβασιν ὁ πλατὺς μοχλὸς, ὧς 
καὶ µετ ὀλίγον αὖδις εἰρήσεται κατὰ τὸν ἴδιον αὐιοῦ λόγον. 

νγ. 

Τὺὲ γὼρ τὸ Σύλον τοῦτο τὸ μέγα ἔχει κατὰ μέσον καὶ ἐκ 
πλαγίων φλιὰς δύο ποδιαίας, ὕψος δὲ ὕκως δοκέει ξυμ- 

εμγ, [εγὶ ποπ ρο[]ε επἰ[ίπιο, µε αἰϊφιῖς [ε αγεομίως φμῖ 
ΠΟΠ ΤερΟΠπαΙΗΓ. Ώεγετιει φμῖς εἰ αἰίος γεροπεπᾶἰ μις 

αγἰϊοιίι Πποᾶο». 

Τρία ἀείποερς οβεπάεί ἰετεῖῖ νεοἰε ἴπηο αἰεπάωπι ε[α 

αυ σπα {επιαν ἵπ Ιπίετίογεπα Ῥᾶτιεπη Ἱπιρε]Ηίας, αποά παπο 

1πΓΗ 1 ααππι {επιοτῖ οαριῖ 1Π ΙΠΙΕΓΙΟΓΕΠΙ Ρᾶτίεπι Ῥτο- 

Ἱαρίαπῃ τεροπα!: παπα { 1π εκἰετίογεπι Ἰαχαίυπι Πέ, Ἰαίμπα 

τεοίεπι αἀπιογετὶ ]αδεί, ΎἈμπο αιαἰάεπι ρταεορίί αἱ πιε- 

ἀἵαπι 1πίετ οαριί {επιοτδ ΡΤοΙαΡΠ εἰ εαπι τεβίοπεπι ᾳπαθ 

ε[ι Ἱπίετ απωπι εἴ πδίυχα]ο ΙΠΓΕΓΑΠΙΗ6, ΟΟΠΕΠΙΙΤ4Πε [αβ]- 

πηῖμ5 ρπι]]ο α παπι {επιοτῖς οπραῖ ἀεπιίίενες [εά α παπι ἵπ 

εχἰεγίοχεπω χερῖοπεπι ατγί]συ]ης νεμῖεῖ, μδὶ [αῖ5 [ραἱ εβ, 

Ίαϊας νεοῦα βγπιῖις οῬ]οϊείασ, ᾳαοά 1ρ[ε Ρραυ]]ο ἵπ[να ο[ἵει- 

ἀεί υῬ1 αρεί ἆθ 1ρ[ο [εραταίίπι, 

ΠΠ. 

Ίναπι [ πιαρηια Ἰοο {ἰσπιπι πιεάίμπαι ἄμος ρο[έες Ἱαδεαε 

Ρεᾶάα[ες, ε]ις αἰεμαάίπὶς φµαε ἰάοπεα φἰάεαιμτ, αὖ μµίγο- 
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φέρειν τὴν μὲν ἔνθεν, τὴν δὲ ἔνθεν, ἔπειτα ξύλον "λάγνον 
ἑνείη ἐν τᾷσι ην ὧς κλιμακτὴρ, ἔπειτα διέρσαυ τὸ 
υγιὲς σκέλος μεσηγὺ τῶν Φφλιέωνν (657) τὸ δὲ σιναρὸν 
ἄνωθεν τοῦ ρημκηρήν ἔχοι ἐναρμόδον. ατάρ τι πρὸς 
τὸ ὕψος καὶ πρὸς τὸ ἄρθρον ᾗ ἐκπέπτωκε, ην χρὴ 
ἁρμόδειν. τὸν γὰρ κλιμακτῆρα ὑψηλότερον χρὴ ποιέειν 
τοῦ βεερίου καὶ ἔματιον πολύπτυχον, ὡς ἂν ἁρμόσῃ ὑπο- 
τείνειν ὑπὸ τὸ σώμα. 

[161 ] Ὅτι μὴ μόνα τὸ τῶν ἀξόνων στηρίγματα φλιὰς 
ὀνομάδει, δῆλον ἐκ τῆσδε τῆς ῥήσεωφ ἐποίησε, τῇ γὰρ κατὰ 
το μήκος ὕλου τοῦ βάθρου μέση χώρᾳ τέταταί τι ἕυλον 
ἐγκαρσιον, οἷον πλιμακτῆρα διαιείνας ἀπὸ δεξιῶν ἐπὶ ἀρι- 
στερὰ διῆκον, ὑπὲρ αὐτὸ καιατείνειν τὸ ἐξαρθρον σκέλος 
οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ μειὼ τοῦ ξύλου αὐτῷ προσῆχθαυ κατὰ 
μῆκος ἄνωθεν κάτω διῆκον, ὡστε µεε ἐκείνου τοῦ Σύλου τὸ 
σκέλος ὑπὲρ τὸν κλιμακεῆρα καταναγκαξεσθαι. πρόδηλον δ᾽ 
ὅτυ τὸ ὑγιὲς σκέλος ὑποκχάτω τοῦ κλιμακτηρος ἔχειν προσή- 

φµε ἰαίετε ππμπας ἔμππ [ωμεγ Ίος ἆμος ρο/έες γαΠΣΨΕΥΓ τα 
ἱίσημπι πι [ρεεῖεπι ϱταᾶμς [ἑαέμαιμτ; ἀείπαε η ίεςΓιΗΤΗ 
ογμς ἰπίεγ ρο[ῖες ἐγα]ἱείαξιμγ ομοᾶ ἰαε[μπα εξ, ες, γα» 
μπι «οπιπιοᾶε οοἰἰοςαῖιιγ /µρετφµε αριαξιγ φμα αγιϊομίις 
έεπεε[{. Οταάμπι φεγο Ἰμ[ίο /Γδἰἰπαίογεπι [λαδί[ίγε οροι-- 
τει εἰ πιμεέρἰίεεπι νεβεπι, μτομἰ εοπυεπῖγε φἰάεῦίειγ 
εογρογὶ [ιό]ίεεγε. 

Ρο[ίες ποπηήπανί αὐ Ηἱρροοταίο ποπ σα Πίρπα ἰαπίππ, 
ααἴθις αχῖς [υ[πείας, αρετίο εκ 8ο ογα[ἴοπθ οο]Ηρίίαγ., 
1η πιεάία εηῖπι τερῖοηθ Ἱοπριίπάϊπ]ς ἰοῖῖαφ Γοαπιπῖ Πίαπα 
ε[ὲ Πρηαπη ἔγαπονεγ[απι αα[ ᾳταᾶασ, θμοά α ἀοχίτα Ρατίθ 
αἆ Πηΐβταπι ρετίϊπεε, [ωρες αιοά ο θιοᾷ Ἰακαίαπι ε[ε 
εχἰεπάϊίας που Ππιρ]ίοΙίες, [6ᾷ επ 8Ιίεχο ]ϊσπο αἰ]σαίο 

᾿ααοά 1π Ιοπρ]μάίπεπι α [αρεχίοτί ρατίο ογαχί αἱ ΙΠ[οτῖο- 
επι ΡογΓ]σίϊίης, Ἶτα πἱ Γαρεν ϱγαἆμπι ΟΠΗ εο Πρπο «οσα- 
ίασ. Οοπ[αί αιίθίη Ππίερτά Πα Ποπηἱπ]ς ΟΓΙ5 [αρεγ σγαάσπι 

ΡΡΡ2 

ἃ 
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κει τὸν Θεραπευόμενον. ἐν τῇ μεταξὺ χώρᾳ τῶν φλιών' οἵτως 

γὰρ ὠνόμασε τὰ στηρίγματα τοῦ κλιµακιῆρος ἓν ἑκαιέρω- 

εν ἐναρμόσας αὐτῷ τῷ βαῦρῳφ. δῆλον οὖν ὡς κατὰ μὲ- 

ταφορὼν ἀπὸ τῶν καιὼ τὰο ὣύραο φλιῶν ὠγόμασε καὶ τὼς 

καιὰ τὸ βάθρον ὡσαύτως. 

| νδ - ο” 

πειτα }ρὴ Σξύλον ἔχοντα πλάτος µέτριον καὶ μῆκος ἄχρι 

τοῦ σφυροῦ ὑποτεταμένον ὑπὸ τὸ σκέλοο εἶναι ἐκγεόμενον 

ἐπέκεινα τῆς κεφαλής τοῦ μηροῦ ὡς οἷόν τε. προσκατα- 

διδέσθαι δὲ χοὴ πρὸς τὸ σκέλος ὁκοσαχῶς ἢν μετρίως ἔχη. 

ιι τὸ Σύλον προσκαταδεῖ τὸ σκέλος ὅλον, εἴρηταί µοι 

καὶ πρὀσθεν, ἄλλα νῦν γε τοῦ ξύλου τὴν ἄνωθεν ἀρχὴν 

ὑψηλοτέραν ἀξιοῖ ποιεισθαυ τῆς κεφαλῆς τοῦ. μηροῦ προσ- 

θεὶς τῷ λόγῳ, τὸ οἷόν τε. πάνυ γάρ ἐστι χαλεπὸν ὃ λέγει 

ποιῆσαι, πλὴν εἰ τὸ μὲν εἰς τὸν βουβῶνα τοῦ μαμροῦ ξύλου 

στηριζόµενον εἰργάσαιτό τις ταπεινύτερον, ὑψηλότερον δὲ τὸ 

Ἱαψεπάωτα ε[Τε Πίου φλιάς: [ο επῖπι νοσαν]ἰ Ροβες, Πρια 

ἱπίε]ρεης, 4 1άο ρταζ πα [α[ήποηίν 4 ογιπα αγ ππα ας ΠΠΙΠΙ 

βγαῖι Ίπ {Ρίο Γοαηπο, Ἠἱρροοχαίεπι Υόχο αἱ μηι μαηφ]α- 

μοπο α Ρογίατυια ρο[ήρας Τα υοπαίπαχε σας Ύπαα 1π 

(οαπιπο [αμε, Ρετ[ρίομμπα εἴ. 

ων, 

Ρο[ἱ Ίιαεο [ἱρημπη αμοὰ οοπφεηῖεηίεπα ἰαιμάμιεπι ᾖαζεσε 

ει ἱοπρίιμάῦιε [με αἆ (αἶμπι γεγρεπίαι, ογµτὶ Γμῦ[ιοίεπι- 

ἆμπι, [ίο µε µία εαρµι [εποτίς φέα μα Ροιε[ὲ [εγαιμήν 

οτμτίφιε αἰραπάμπι, οφ μοί ἰοείς ορµς ε[]ε φιάεδίειγ, 

άρπα αἱΠραπάαιη ε[ο αἆ ἴοίππι ο, [αρνα εἰίαπι 

οΠεπάίπιμς, Γεὰ. παπο Γαρεγίογεπι Πἱρηϊ εχιμοπ(αίεπα Γα-- 

Ροχίοτεπι οσαρίίο {επιογ]5 οο]]οοσπάαπι οπ][έπιαί α.)ίοΙσιθ 

οται]οπίς απαπῖαπι Ροϊεί, Ῥίᾳπίάεαι φποά πμης Πετι Ἰαρεί 

Πε ἵπιωπα εΠ, αΙ[ θα Ρατ ]οπρί Ἠη]α9 Ηρπῖ Ύμας 1ῃ-- 

ρυϊπί Ἱαετεί λμπαή]ίος Πγμαϊαχ} αιάθ [ρεοίαί 1η εκίεγίοχεπα 
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ἔξω πέρας ὁμαλόν τε καὶ ἰσόῦψον ἂν εἴη πάνυ χαλεπόν ἐστιν, 
ὤμα μὲν στηρίζειν αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν ἐν τῷ βουβῶνι, ἅμα δὲ 
«ὑπερέχουσαν ποιεῖν τῆς κεφαλῆς τοῦ μηροῦ κατὰ τὴν νῦν 
προκειμένην ἔκπτωσιν ὑψηλοτέραν οὖσαν τοῦ βουβῶνος. 

νε. 
Κάπειτα κατατειγομµένου τοῦ σκέλεος εἴτε ξύλῳ ὑπεροειδεῖ, 

εἴτε τουτέων τινὶ τῶν κατατασἰων, ὁμοῦ χο κατοναγκά- 
«ξεσθαι τὸ σκέλος περὶ τὸν κλιμακτῆρα ἐς τὸ κάτω µέρος 
ξὺν. τῷ ξύλῳ τῷ προσδεδεµένῳ. τὸν δέ εινα κατέχειν τὸν 

'ἄνθρωπον ἀνωτέρω τοῦ ἄρθρου κατὰ τὸ ἰσχίον" καὶ γὰρ 
οὕτως ἅμα μὲν αἱ κατάτασις ὑπεξαίροιτο τὴν κεφαλὴν 

«τοῦ μηροῦ ὑπὲρ τῆς κοτύλης, ἅμα δὲ ἡ µόχλευσις ἀπωθέου 
τὴν κεφαλὴν τοῦ μηροῦ εἰς τὴν ἀρχαίην φύσιν. αὗται πᾶσαν 
αἱ εἰρημέναι ἀνάγκαι ἰσχυραὶ καὶ πᾶσαι κρείσσους τῆς ἕυμ- 
φορῆς, ἦν τις ὀρθῶς καὶ καλῶς σκευάξοι. ὥσπερ δὲ κα) 
πρόὀσθεν εἴθηται, πουλύ τι ἀπὸ ἀσθενεσιέρων κατατασίἰων 
καὶ φαυλοτέρης κατασκευῆς τοῖσι πλείοσιν ἐαπίπτει. 

Ρατίθαι, ΓυῬΗπἱου: παπι Π αε(ια]θ Πὶ Ραγεπηιο εἰ ιάἰ-- 
Πεπι Ἰαρεαί, ἀῑ[ιοιο αἀπιοάιπα {αθτῖί 1ρπας [απιπαϊαίεπα 
Ππιοὶ ἵπ Ἱηραΐπο Παβίτο εἰ Γαρεγίογεπι {επιοχῖφ σαρῖίε 
ἀειη][ίετο. 

ν. 
Θμο [αοιο ἀμπι οχµς ἐπιεπάίμγ νε] Ρετ ἐίβπμτα φιιαῖε ρὶ- 
[]]μπα ε[ υεἰ Ῥετ αἰϊια ει ς οµαε ἰάοπεα αἆ επἰε- 
ἀεπάιπα [μπε [πιιῖ οροτὶοὲ ογµς οµπα αἰἰίραιο [ίππο [ι- 
μετ βγαάμπι ἄεοτ[μπα εοπιρε]ἶεγε εἰ αἆ εοχαπα αὖ αἰϊσιο 
λοπιῖπε οοπεἰπεγὶ. ΊὭαο επἰπι υἱἷα /επποτὶς εαρμὲ ἵπέει- 
Γοπὶς υἱ ε γεβίοπε [μὶ εανὶ [ωρετὶως οοἰ]οοαδίιιγ εἰ βπιμ] 
οὐ ἱπιρι][ωπι ἱπ [μαι [εάεπι εγµάειμγ. Θμαε εοδειᾶϊὶ 
Ταξίοπες ρα[ίάαε [ωπὲς εἰ [ γεοιε αἀπιουεαπίμγ, υἱείωα 
Γµρεγαπε; /εἆ φιεπιαάπιοᾶμπι απίε ἀἰσιμπι εξ, αγεομίως 
Ἠίο ἐπιδεοογὶ εἰ γίεΓµπιφμε φιαυῖε Ρ/αεραταιῖονε ἴπ 
Γωμπα {0ο γεμεγΕΙΙΜιΥ. 

ο ος 
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[462] ᾿4ναταθέντος τοῦ μηροῦ περὶ τὸν κλιμακτῆρα 
ταπεινότερον γίνεται τὸ ἐκπεπιωκὸς ἄρθρον. ἐπιτήδειον 
δὲ τοῦτο πρὸς τὴν ἐμβολήν ἐστιν, ἐπειδὴ ταπἐινότερος νῦν 
ἡ ὀφρὺς τῆς ποτύλης }έγονὲ τῆς κἐφαλῆς τοῦ μηροῦ" καὶ 

«Ὅν εἰ χωρὶς μὲν τῆς κοτύλης τὴν ὀφρὺν ὑπερβῆναι τὸ ἐκ- 
πἐπτωκὸς ἄρθρον οὐχ οἷόν τὲ ἐστιν αὐτὸ πάλιν ἐμπεσεῖν, 
ἀπεχώρίσε δὲ ἀνωτέρω τῆς ὀφρύος, ἄριστον ἂν εἴη ταπει- 
νὸν αὐτὸ ποιήσανιτα κατατείνειν. ἐξαρτῆσαι δὲ δηλονότε 

δεῖ τοὺς κατατείνοντας αὐτῷ βρόχους ἤτοι ξύλου τινὸς ὑπερ- 

οειδοῦς ἀντιστηριζομένου τῷ Κάτω πέρατε πρὸς ἑδραῖών το 
κατα τοὔδαφος κείμενον' εἰ δὲ μὴ διὰ τοῦ τοιούτου ξύλου 
βούλοιω τὴν κατανάγκασιν ποιεῖσθαι, τῷ πρὸς τῶν ποδῶν . 
ἄξονι τοῦ βάθρου περιβαλεῖν τὰ πέρατα τῶν πατατεινόντων 
ἑμαντίων. τοῦτο γὰρ ἐδήλωσεν ἐν τῷ φάναι εἴτε τούτων 

τινὶ, εἴτε τῶν κατατασίων, λέγων τούτων δηλονότι τῶν προει- 

θηµένων πρὸς διαστολὴν τοῦ ὑπεροειδοῦς ξύλου. τὰ ὃ᾽ 
ἐφεξῆς τῆς ῥήσεως τῆσδε δήῆλα. 

Εεπιοτε [αρες ρταάππι εχίεπίο Ῥτο]αρίας αγίῖου]αβ 

Ἠαπ]]ος τεάάϊίαν. Όααε τε αἆ τεβαεπάαπι αρίϊ[ππια 

ε[Ι; παπι [Πο ογα οανϊὶ Ἠιπ]]ος Γεπιοτῖό οαρΙίε οοπ{Ιπείατ, 

Θεά οσπ1 εἰαρ[αφ αγίου]αθ, ἨΠΙΠ οανί οτα [αρετῖοτ ΠΕ, 

γεροπῖ περιεαί; υὈί ΓαῬπιῖοτ {αεγὶὲ, ορίίπιαπι οτί Ἰποῖ-- 

Ίοτεπι οο]]οσβγθ αἴιπε ία εχίεπἀετε. Οείεταπι ἸΙαᾳαεί 

αι δα8 ογα5 εχεπάἰίαχ τε]ίσαηάϊ [απ νε] αἆ Πρπαπι φυα]ε 

ρΙ[Η ανα ες, ου]ας πα Ρατ Ἠχπιίίες 1π Ῥανιπιεηίο ΟΡΡο- 

Πίαθ πιοχαο οὐ]ίοϊαίατ, νε] ΠΠ Πα]αςπιοᾶί Ἰσπο τί αἆ Ἱπ-- 

ἱεπάεπάιπι Ἠο]ῖδ, Ἰ]ογ! οαρῖία αἆ αχεπι η 1π [ΟΒΠΙΠΟ α 

Ρεάίρις ε[ι νποϊεπάα. Ιά επῖπι ΠΡΙ νο]αῖί 4παπι αἲ: νο] 

ῬΡει αἰμά εκ 19 φ1αο αἆ εσἰεπάἀεπάμπα Γαηί, εκ 19 1πίε]-- 

σεις αἴιαε ΡργοροΠία Γ[απί ἀῑνετί[α α Ἰϊσπο, αιια]ε ρἱ ΓΗ ]] μπι 

ε[,. Όυαο ΓαἨ]οῖ! ἵπ Ίαο οταίΙοπε πιαη!{εβα Γαπί, 
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Ἀ]ήν δὲ ἐς τὸ ἔδω ἡᾗ κεφαλὴ τοῦ μηροῦ ὀλισθῆ, τὼς μὲν κα- 

τατάσιας ἔνθα καὶ ἔνθα χρὴ ποιέεσθαι, ὥσπερ εἴήταυ 
τοιουτοτρόπως. τὴν δὲ μόχλευσιν πλάτος ἔχοντι μοχλῷ µοχ- 
λεύειν χρὴ ἅμα τῇ κατατάσευ ἐκ τοῦ ἔξω μέρους ἐς τὸ 
εἴσο ἀναγκάζοντα, κατά τὲ αὐτὸν ἤδη τὸν γλουτὸν τιθέ- 

µενον τὸν μοχλὸν καὶ ὀλίγῳ ἀνωτέρω. ἐπὶ δὲ τὸ ὑγιὲς 
{σχίον κατὼ τὸν γλουιὸν ἀντιστηριζέτω τις τσι χερσὶϊν, 

ὡς μὴ ὑπείκη τὸ σώμα ἢ ἑτέρῳ τινὶ τοιούτῳ μοχλῷ 
ὑπιρβάλλων καὶ ἐρείσας ἐκ τῶν καπέτων τὴν ἁρμόύζουσαν 

ἀντικατασχέτω. τοῦ δὲ μηροῦ τοῦ ἐξηρθρηκότος τὸ παρὰ 
τὸ γόνυ εἴσωθεν ἔξω παθαγέτω ἠσύχως. ἡ δὲ κρέμασις 

οὐχ ἁρμέσει τούτῳ τῷ τρόπῳ τῆς ὀλισθήσιος τοῦ ἄρ- 

Όρου". ὁ γὰρ πῆχυς τοῦ ἐκκρεμαμένου ἀπωθέοι ἂν τὴν 

κεφαλὴν τοῦ μηροῦ ἀπὸ τῆς κποτύλης. τὴν μέντοι ξὺν τῷ 

ὑποκειμένῳ Σύλῳ μόχλευσιν μµηχανήσαιτ ἄν τις, ὥστε 
ώρμόξειν καὶ τούὐτῷ τῷ τρόπῳ τοῦ ὀλισθήματος ἔξωθεν 
προσ” ρτέον. ἀλλὰ τὲ καὶ δε πλείω λέγειν; ἢν γὰρ ὁρ- 

μμ: ; 

«Αι μὺιῖ ἵπ επυίεΓίοΤεῖα Ρατίεηι Γεπιογίς οαρµε εποϊαεγτε αὖ 

μίγαφµε ῥαγίε, Φμοπιοάο απιε ἀἰκίπιμο, επιεπἀεπάμτη εᾖὲ, 

]εά ἱπιρε[ἰεπάμηῃ ρεγ ἰαιμπῃ υεείετη, [ιππμίφιιε ἄμππ ἰπίιεπ[ίο 

αάλιδειμγ αὐ επτεγίοτὲ μαγιε ἵπ ΙΠπΙεΕΓΙΟΥΕΙΙ µΤΡεπάµτη, 

ψευιε αἆ εἰμπεπι αο ραμ[ίο /ωρτα αεεοπηππποᾶάαἲο εἲ πε 

εο)ρως οεάαες αἰίφιιο ἴπιεργατα ραγεῖς οἶωπεηα τεγεἰίεπιῖε 

νεἰ ππαπίδις φεὶ αἰίο ἢι]ιαπιοᾶἱ υεοῖε [μρετπιρο[ίο, φμῖ 

σαυο ἰίὶ φμµοά πιαρὶς ἵπ Τεπα επι οὐ]ιοία τς Γεπιοτί: 

ἴτεπα ναί, φμοᾷ αά βεπι ε[ αὖὐ ἱπιετιοτὶ ρατίε [ευῖτεγ 

τι επτεγίογεπῃ εοβεπάιµηη. δα[μεπάεγε ἑαππεπι αμδὶ αγιτοι-- 

ἰως ἵπ Άαπο ματίεπι εγµπηραῖ, αἰἴεπιμπι ε[ὲ, φμαπάοφιίάεηι 

ομδίτις ἐίμς φμῖ αργεπαιιµτ αγεἰομίκήι α [μο «αφο Τε- 

ἀμεεγαι. Ἰπριμί[ις αμ έεπαι ρετ [μζ]εςέμηα ἠἱβημπι νυἰάεδὶ- 

(μγ αἰομὶ αἆ Ίου ῥεπις ἰμπατὶ ρεγείπεγον ἵπ 9μο εα[α 

αὖὐ ετίε-ἰογὶ Ρατίε αοεοιππιοάαπάιωπ εἰ. ϱΟμιά Ρίμτα 
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θώς μὲν καὶ εὖ Κατατείνηται, ὀρθώς δὲ μοχλεύηται, τί 

οὖκ ἂν ἐμπέσοι ἄρθρον οὕτως ἐκπεπτωκός : 

(669) ᾿Εὰν κατατείνῃ τις ἰσχυρῶς τὸ σκέλος οὐδὲ 

τῆς διὰ τοῦ ξύλου µοχλείας ἐσεὶ χρεία. καὶ γὰρ αἱ χεῖρες 

ἡμῶν ἐκαναὶ πὲριλυβοῦσαι κατὰ τὸν γλουτὸν ἔξωθεν ὅλον 

τὸ πέρας τοῦ μηροῦ πρὸς τὴν ἔσω χώραν ἀπῶσαι, μέχρις 
ἂν κατ εὐθὺ γένηται τῆς κοτύληξ. εὔδηλον δὲ ὅτι στρογ- 

7ύλος μοχλὸς ανεπιταδειὀς ἐοτιν εἰς τὴν τοιαύτην μοχλείαν, 

ὕπου γὲ καὶ ὁ πλατὺς ἐνδεις ἐστιν, εὲ μι τοιοῦεος εἴη καθ’ 

ἃ πὲριλαμβάνὲι τὸν γλουτὸν, ὁποίαν ἐκέλευσε ποιεῖν ἡμᾶς 

την παλουμένην ἄμβην, αὐτὸς γοῦν εἴρηκὲε κατὼ λέξιν, ὡς 

κατ αὐτόν γε τὸν γλουτὸν τιθέμενον τὸν μοχλὸν καὶ ὀλίγον 
ἀνωτέρω, οὕτως ἐπεχειρεῖν χρὴ τῇ ᾖοχλείᾳ. τοῦτο δὲ τὸ 

ὀλίγον ἀνωτέρω σιμοτέρον δεῖται τοῦ περιλαμβάνοντος οὐκ 
ευθέως ἀκριβῶς. τὰ ὃ᾽ ἐφεξῆς πάντα. δῆλα καὶ τῆσδε τῆς 
ῥήσεως. 

{[ἱ εοπιπποᾷς Υεείεφ ο εαεπάαπαιι5, Τεοῖο ἴεειη ἱπερε[ίαπεμς, 

οι αγἰϊομίις να Ἰμναίμ 1Ο ΓεφεγίιεῖμΥ 

Θἱ ους ναἰεπίευ εκἰεπάαίμχ, ἩἨοἨ πεοε[ε οτί ρε 

Ἡσπυπι Ιπιρε]]θχο; πιαηῖριι επῖπι Ῥτε]επάεμίε {οπιογί5 

εαριαί ἰοίμπι Ἰηχία ϱΙΙΠΕΠΙ οοβεΓο αἲὐ αχίεποχ ρατίο 1π 

1ΠἱΘΥΙΟΓΕΠΙ Ρροἰεχ]πιὰδ, ἆοπεο ο τεσίοπο [αῖ οανὶ οο]]οσθίμγ. 

Ραϊεί αμίειη ἰοτείεπι νεοίοπι αἆ Π]αδπιοᾶί Ἱπιρα]ίααι ἵπ- 

πα]επα είΤε, απ εἳ ]αΐμς εἰἴἶαηι ποια [ι[Ποῖαί, ΠΠ ᾳαα 

οἶαπεπα αἰληρῖς, ἰαῖς Βτιαίαχ ᾳπαἷο [ἰταὶ νο]υί οαρῖα]άπι 

ποἰαπάαπα 4ο ]οπ]ίες οαναπα [αρες εαπι [ραίμαπα, 4.αε 

τοροπεμά πι Ἠαωετὶ οεριυῖ αρίαίαχ ἄμβη ἀἰοιίατ, 1ρίε αιι-- 

ει αἆ νετριπι Γοτἱρ[ί ιχρεπάμπα γεοίε αἆ οἶάπεπι 4ο 
Ραπ]]ο Γπρτα αοοοπµηοζαίο, χεΠΠΙΙ αὐἰεπ Ἠππο ε[Πε 

πεσε[[ο α[ίι «ια 611 6Πι οοπηρ]εο(1{ 1 ποη. οκ ἰοἱο τεσίπι. 

Όμαο [οα άμα χ 1η Ίμαο οΓγαἰΙοπθ οπιπ]α εἶατα Για, | 
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1ὅ. 

[4651] Ην δὲ ἐς τοὔπισθεν µέρος ἐκπεπτώκῃ ὁ μηρὸς, τὰς μὲν 

κατατάσιας καὶ ἀντιτάσιας, οὕτω δεῖ ποιέεσθαι καθάπερ 

᾿Εἴρηται. ἐπιστορέσαντα δὲ ἐπὶ τὸ Σύλον ἐμάτιον πολύ- 

πτυχον, ὡς μαλακώτατον ἔη, πρτηγέα κατακλίναντα τὸν 

ἄνθρωπον οὕτω κατατείνειν, ἅμα δὲ τῇ κατατάσει χρὴ 

τῇ σανίδι καταναγκάδειν τὸν αὐτὺν τρόπον, ὡς τὸ ὑβώ- 

µατα κατ ἴξιν τοῦ πυγαίου ποιησάµενον τὴν δανίδα καὶ 

μᾶλλον ἐς τὸ κάτω µέρος ἢ ἐς τὸ ἄνω τῶν ἰσχίων"' καὶ 

ἡᾗ ἐνιομὴ ἐν τῷ τοίχῳ τῇ σανίδι μὴ εὐθεῖα ἔσεω, ἀλλ 

ὀλίγον καταφερὴς πρὸς τὸ τῶν ποδῶν µέρος αὕτη ἡ ἐμ- 
βολὴ κατὼ φύσιν μάλιστα τῷ τρόπῳ τούτῳ τοῦ ὀλισθή- 

µατός ἐστι καὶ ἅμα ἰσχυροτάτη. ἀρκέσειξ ὃ᾽ ἂν ἴσως 
ἀνεὶ τῆς σανίδος καὶ ἐφεξύμενόν τινα 3} τῆσι χερσὶν έρει- 

σάμενον τἢ ἐπιῤάντα ἐξαπίνης ὁμοίως ἐπαιωρηθῆναι ἅμα 

τῇ κατατάσει. ἄλλη δὲ οὐδεμίη ἐμβολὴ τῶν προξιρηµέ- 
γων κατὼ φύσιν ἐστὶ 1ῷ τρύπῳ τούτῳ τοῦ ὀλισθήμαιος. 

ΤΥΠ. 

ει [ ὑπ γρο[τετίοτεπι γατίεπι επιμ εποἰἀετίε, επιεπάεγε 

᾿ορυτίει εἰ ἴπ ἀἴνεγ[α ἀἰάμεέτε εΟ πποᾶο φιο ἀἰπίπιως, 

ἴπιροπετεῦμε [μρετ ἰρπιπα νε[έεπι πημιερ[ίοεπι, μὲ πποἰ]ε 

αἀπιοάια {τι εἲ [οπιίιε ΡΤΟΝΟ εχιεπάετε.  Ἐοάεπι αι- 

Ίεπι πιοπιεπῖο Φµο επἰεπαά(µγ ρεγ α[]εγεπι εοβεπάμτη, πουε 

/εοις αἴθμε μδὶ [υίπα ρἶδδα ε[, ια μὲ α[[ετ ε τεβίοπε 

εἰωπῖς [ει [µρτα [ει ἵπ[γα οοπαπι Ἱπαρὶς εοἰἰοεεεμγ. (α- 

μπα ἴπ ρατίειε ε Τεβίοπε α[]ετὶς ποπ [εν [εά πιασῖς 

ἀεογ[ισα [ρεειεῖ αἆ ρεᾶεν. Ἅ«ἶαεο τεροπεπᾶὶ ταιῖο ατιὶ- 

οµίο ἵπ γο[ετίογεπι ψαγίεπι ἰμπαιο Ππαμίπηε [εομπάμτα 

παίµταπι «[ξ, αο [πιμῖ εἰἶαπι υαἰεπεί[ηπια. δαιἰς [ογία[]ε 

Γιεγίε αἰίφιιεπι Ῥτο α[]ετε ἰπ[ιάετε νυεὶ ππαπῖδις Ἱγβετε, 

Ρεαϊίδις γερειίε οοπ[/έεγε αἲιοἰἰίφιε, Φφµο ΜΕΙΠΡΟΤε ἱπίεπ- 

[ιο αἀλπίδειμτ,. Ἰλιίία αιίεπι αἶία τε[ἐϊεμειάὶ ταιίο [επιογὲ 

ια ἱμααῖο Γ[εομπάμπι παϊµγαπι ε[. 
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Λαὶ τὰ περὶ τοῦ τρόπου τούτου τῆς ἐκπτώσέως εἰρη- 

µένα πάντ ἐστὶ σαφῆ τοῖρ μεμνημένοις τῶν προειρηµένων. 
αξιοι γὰρ οὐχ ὡς τοὺς προτέρους, οὕτω καὶ τοῦτον ὕπτιον. 

κατακλίνευνι αλλ ἐπὶ τὴν γαστέρα" τοῦτο γὰρ δηλονότι τὸ 
πρηνές ἐστι σχῆμα. κπατατείναντα δὲ ἰσχυρῶς ἔκ τῶν ὀπίσω 

μερών εἰς τὸ πρόσω χρη τὸ ἄρθρον ὠθεῖν. ἐν δὲ τῇ νῦν 
κατακλίσει τὸ μὲν ὀπίσω µέρος ἄνωθεν γίνεται, τὸ πρόσω 
δὲ ὑποκατω τούτου. διὸ προσήκει τὸν ἐμβάλλοντα κατα- 
ναγκαξειν εἰς τὸ κάτω τὴν κεφαλὴν τοῦ μηροῦ καὶ τοῦθ᾽ 

ἱκανώτατον μὲν ἡ διὰ τῆς σανίδος σήπωσις ἐργάξεται. δύ- 

ναιτο ὃ᾽ ἄν τις αὐτὸ καλῶς πρᾶξαι κατ αὐτὴν τὴν ἐξοχὴν 
ἐπικαθίσας μειὰ τοῦ προσεμβληθῆναυ βιαίως" αλλ᾽ ἐὰν 

τὸ τῆς ἰδίας πυγῆς ἐξέχον, ἐρείσει κατὰ τῆς ἐξηρθρηκυίας 

κεφαλῆς, οὐδὲν ὀνῆσει τὸν κάμνοντα. δεῖταυ τοίνυν τοῦτο 

τὸ έργον ἀνδρὸς ἐπιμελοῖς τὲ καὶ συνετοῦ. 

γη. 
"Πν δὲ ἐς τὸ ἔμπροσθεν ὀλισθῇ, τῶν μὲν κατατασίων ὁ αὐ- 

τὸς τρόπος ποιητέος. ἄνδρα δὲ χρὴ ὡς ἰσχυρότατον ἀπὸ 

Ἠαεο εἰῖαπι ᾳπαθ 46 {6ΠΙοΓο [Πο Ἰαηχαίο ΊτακΙε, 1 ααϊ 

εοτίπι 44ο ΡΓοροΠία [απ ππεπιϊπεσϊαί 1Π αρετῖο οπιπία Γαηΐ, 

ΕάῑοΙΙ επῖπι πε Ἠο5δ τί ΡΓίΙοχεδ τε[αρίπεπια8ς, {[εὰ ἵπ νει-- 

Ίγεπα οοΏνετίαπα1ς: Ἠ]ο βᾳπϊάεπαι εΠ Παβίίας Ῥτοηιι,. Ύα- 

Ἰοπίῖ 6Υςο Ιπίεμ[οπε αἁ]ΗΡΙία α Ρο[ιεγίοτί Ῥατίο 1π ρεῖο- 

Υ6Ιη ϱΟΠΙΡεΙΙογο αγΠομ]πΠι οροσεί,. ΊἵΝαπι Ύαπι Ἰοµπο Πα 

Ἰασεί, αἱ ρταεοερ], ῥροβετίογ ρατ [αρ]πιῖογ οο]]οσοβίατ, 

τος Γ{αΏ]1οΙίμτ. Ώποσίγοα πεοε[ζο ε[ῖ αἱ απὶ τεβιταῖε {6-- 

πηοτῖς οαριῖ ἀθογ[απι οοπηρεἰ]αὶί, αιιοᾷ οοπιπιοᾷΙ(Ἡπιο ργας-- 

βαι ἱπιρα] [ας ααῖ Ρεν α[Πεγεπι αἀλμϊρείας, ΊΙάεπι εβιοετεῖ, 

αυἵ «πα Ργοπιπεί {επιοτῖς οαραῖ 1ΠΠάεης ππβρΏα γἱ οο5ε- 

γαι, Γ[εὰ ΠΠ οἰαηῖ6 εππ]ηεηίῖα Ἰαχαίο οαρΙΙ Παργεαί, 1] 

Πιοπ]1ποπα ]αναδίί, Παεο Ιβιίαχ οὐταίίο νΊταπα Γάπ1πιᾶθ ᾱἷ- 

Ἰσεηίϊαο αο Ρργπάεπίῖαε Ῥοβυ]αί. 

ΙΥΠΙ. 

δὲ πι ΡΤΙΟΤΕΠΙ ῥαγίεπι νεπεγῖέ, ἰάεπι εοπυεηἰὲ εκεεπάεπαι 

πποᾶις, [εά αἰφμίς ππαπµ. αἀπιοάμπι [ἴγεπμα εἰ ππακίππε 
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χειρῶν καὶ ὡς εὐπαιδευτότατον ἐρείσανια τὸ θέναρ τῆς 
χειρὸς ἑτέρης παρὰ τὸν βουβῶνα καὶ τῇ ἑτέρη χειρὶ τὴν 
ἑωυτοῦ Ἰεῖρα προσκαταλαβόντα, ἅμα μὲν ἐς τὸ κάτω 
ὠθέειν τὸ ὀλίσθημα, ἅμα δὲ ἐς τὸ ἔμπροσθεν τοῦ γού- 

νατος µέρος. οὗτος γὰρ ὁ τρόπος τῆς ἐμβολῆς μάλιστα 

κατὰ φύσιν τούτῳ τῷ ὀλισθήματέ ἐστιν ἀἄτὼρ καὶ ὁ 
πρεμασμὸς ἐγγύς τε τοῦ κατὰ φύσιν. δεῖ μέντοι τὸν ἐκ- 
κρεμάμενον ἔμπειρον εἶναι, ὧς μὴ ἐκμοχλεύοι τῷ πήχεϊ 
τὸ ἄρθρον, ἀλλὰ περὶ μέσον τὸν περίναιον καὶ κατὰ τὸ 
ἱερὸν ὁὀστέον τὴν ἐκκρέμασιν ποιέεταν. 

᾿Επὶ τὴν πετάρτην διαφορὰν τῆς ἐκπτώσεως τοῦ κατ 
ἐσχίον ἄρθρου μεταβὰς, σαφέστατα πάντα τὰ περὶ αὐτοῦ 

εἶπε καὶ μάλιστα τῶν μεμνημένων τῶν ἐμπροσθὲν ὥστε οὐ- 

δὲν ἡμᾶς τῶν ἐνταῦθα δεῖ παραφλυαρεῖν. 

νῦ’. 

[461] ἍΕὐδοκιμέει δὲ καὶ ὃ πειραθεὶς ἀσκῷ τοῦτο τὸ ἄρ- 
Θρον ἐμβαλέσθαι. καὶ δη μέν τινας εἶδον, οἵτιγες ὑπὸ 

Ρετῖεμς [ωθπιίοτί μπὶμς ραΐπιαε ματιε πβμεη αἀμτρεαε 

εαπἀεπιφμε Ἱπαπµπι αἰίετα οοπαργε]επᾶαει [παμίφιε σιμοά 

εποε[τε ἵπ ἰπΓεγίοτεπα ρατίεπι ἰτμάαι εἲ νετ[ις Ργίογεπι 

βεπιμ [μδίρα. Πίο επιεπᾶεπαὶ πποᾶμς, μδὶ επιμ [ιο 

Ἰμκαίμγ ππακίππε παϊµτας οοπυεπῖε, [εὰ ει Πε φμῖ ]οππῖ- 

πεπι [μ[ρεπαίε Ῥτορε ειἶαπι παῖµγαε αρίαεµΓ, ἵπ Φφιμο πε- 

εε[}ε ε[ µε ἱς φμῖ αρρεπάϊιµγ ποπ ἱβπαγμς [ε, πε ὄτα- 

ελίο αγείομ]ωπι ἱπαμείίαι, [εὰ ἰπίε ῥραγίες παϊµτα[ες εἲ 

απµπι ]μπία 06 φιιοᾶ [αετμπι ἀἰοῖιμγ αρρεπάαεμγ. 

Λά αιατγίαπι σεηᾳς Ἰαχα Γεπιοχῖ αρστε[[ας εΠ: ἆθ 

αὖο ονἰἀεπίΙ[ππο οπιπῖα ρτοάιατὶι 19 ρναε[ετείπα, ομί {π 

πηεπιοσία ἨαρεαΠῖ, 4πάο απίθα ἀῑοία Γαηῖτ. Όματο πΙΜΙ] ε{ί, 

ααοά Ὠμρᾶθ Ἠϊο ΔΡΔΠΙΙ5. 

ΗΙΧ. 

Ππρεπίας εἴϊαπα Ἰαμάετα, [τ [πε Ἠῖγε ατγεομ]ιονπ Ίμπο γεβί- 

μας; [εὰ φµοιάαππ πορὲ φιῖ εμήπ μταε η εἰεία ει μδί ἐπ 
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φανλότητος καὶ τὰ ἔξω ἐγκεκλιμένα καὶ τὰ ὄπισθεν ἀσκῷ 
ἐπειρῶντο ἐμβαλεῖν, οὐ γινώσγοντες ὅτι ἐξεῤαλλον αὐτὸ μᾶλ- 

λον τῇ) ἐνέβαλλον. ὁ μέντοι πρῶτος ἐπινοήσας δῆλον ὅτι πρὸς 
τὰ εἴσω αλισθηκύτα ἀσκῷ ἐμβάλλειν ἐπειρήσατο. ἐπίστα- 

σθαι μὲν οὖν χρὴ, ὅτι ἕτερα πολλὰ ἀσκοῦ κρείσσαι ἐστί. 
χρὴ δὲ τὸν μὲν αἀσκὸν κατατιθέναι ἐς τοὺς μηροὺς ἀφύ- 
σηταν ἐόντα, ὡς ἂν δύναιτο ἀνωτάτω πρὸς τὸν περίναιον 

ἀνάγοντα. ἀπὸ δὲ τῶν ἐπιγουνίδων. ἀρξάμενον ταενίῃ 
πρὸς ἀλλήλους τοὺς μηροὺς καταδῆσαι ἄχρι τοῦ ἡμίσεος 
τῶν μηρῶν, ἔπειτα ἐς ἕνα τῶν πολλών τὸν λελυμένον ἐν- 

θέντα αὐλὸν ἐκ χαλκείου ᾳυσᾶν καὶ ἐσαναγκάδειν ἐς τὸν 
:οσκὸν, τὸν δὲ ἄνθρωπον πλάγιον κατακέεσθαι τὸ σιναρὸν 
σκέλος ἐπιπολῆς ἔχοντα. ο) μὲν οὖν παρασκευὴ αὕτη ἐσεί" 
σκευάξονταυ δὲ κάκιον οἳ πλεῖστοι ἢ ὡς ἐγὼ εἴρήκα" οὗ 

/ὰρ καταδέουσι τοὺς μηροὺς ἐπὶ συχνὺν, ἀλλὰ μοῦνον τὰ 
γούνατα καὶ οὐ περοσκατατείνουσι χρὴ δὲ καὶ προσκα- 

(669) ταιείγειν, ὅμως δὲ δη τινὲς ἐνέβαλον, ῥᾳϊδίου 

επιεγίογεπαι εἰ ιιδὶ ἵπ μο[τεγίοτεπι Ῥατίεπι εγμπαρεγεῖ Τε- 

Ῥομετε ρεγ μίτεπι ἰεπϊαγεπε, πεφμα ἱπιε[ίρεγεπε πας δία 

ετρεἰὶ Ἱπαρὶς φµαπι ἵπ [ματ [εάεπι τε,  Ργίπαηπι 
Ψεγο αιίογεπι εοπ[ἑαι πίγεῖτ αἀλεδιῖ[]ε ιδὶ ατεἰοιε[ιι ἰπ 

ἴπιεγίογεπι γαγίεῖι εἴαδεγειμτ” /Γεἶτε ἔαππεπ ἰἶοει αἰία 

σπμίια εὉ μι Ἱππαρὶς ε[]ε, σματα μίγεῖη,  1)αἰμΥ εΤΡΟ 

ἔπίεγ Γεπιοτα με ποπ πας, [ο μὲ φιαππαῃ ππα κίηπε 

Ροιε[β [μδίαϊς ἐπίεγ απµῖι εἰ παξμταίε οοἰ[οοείμγς ἔιιτα 

1επιογα ἴπίετ /ε νἰπείμπιμτ Ἱαθεπα Φμαε α ραϊεἰία οΥ- 

ἀίαιιχ εἲ µ[φιε αἆ ἀῑπιίάίατα Γεπιογῖη ψατίεπε ἱμιεπάαες - 

μο[ὲ Ίαεο ἴπ[αιμ με ἄῑεπάϊέεμγφμε ἀεπιί[]α αεπεα 

][εμία ἵπ µπιιπι επ ρεάϊδµς φιὶ [οἶμεις [1 εἰ αοΡετ ἴπ 

ἰαιμς εμδαῖ φνἰίαξο οΓΤε [μπι [ρεοίαπίε. «Ῥταερατα- 
εἷο ἐρίιμγ Πι]ιαπιοᾶἱ εἰ, [εὰ μἰετίφμε Ἰαπο αἀ[ιθεπε 

ἀειετίογεπι, Φµαπι ἐβο ἀἰπεγίπε, Φιμιῖη πο αἰἰίρεπὶ δο-- 

εαΤ /Γεπιογίς Ῥατίεπα, μὲ γτορο[ιὲ, /εἆ 6επµα ἀιμππίακαις - 

:αάάε φμοᾶ ἱπιε[ίοπεπι φµαε τπαπίπιό πεεε[]ατία ε[ οπεῖϊ- 

μή. Νοππιείέἑ ἕαππενι ματια ]απι γε[εμεγιπὲ, μὲ φιῖ 
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πράγματος. ἐπιευχύντεῳ, εὐφόρως δὲ οὐ πάνυ ἔχει δια- 
ναγκάδεσθαι οὕτως, ὅ τε γὰρ ἀσκὸς ἐμφυσώμενος οὐ εὰ 
υὐγκηρότατα αὐτοῦ ἔχεὺ πρὺς τῷ ἄρθρῳ τῆς κεφαλῆς, ν δεῖ 
ιάλιστα ἐκμοχλεύσασθαιυ, ἀλλὰ κατὼ τὸν ἑωυτὸν, αὐτὸς ιέσος 

” κα... δὲ Ἀ . Ἆ .” Αν” ’ ς 
εοπαὶ τῶν μερῶν ἴσως ἡ κατὰ τὸ μέσον ἢ ἔτι πατωτέρωι οἵ τὰ 

΄ ’ ., ) .“ς ’ . ./ 

ο αὖ μηροὶ γαυσοὶ πεφύκύσιν'. ἄνωθεν αρ σαρκώδεές τε καὶ 
κ.α 3 " Δ ͵ δε’, .ἕε “ 3” « -« 

ιυξύμμθου, ος δὲ τὸ. κατω. ὑπόξηροι, ὥστε καὶ ἡ τῶν. µη- 

ϱῶν φίσις ἐπαναγκάζει τὸν ἀσκὸν ἀπὸ τοῦ ἐπικαιροτάιου 
χωρίου” εἴτε οὖν τις μικρὸν ἐνθήσει τὸν ασκὸν, μικρὴ ἡᾗ 

ἐσχὺς ἐοῖσα αἀδύνατόν. ἐστιν. ἀναγκάξειν τὸ ἄρθρον. εἰ 

δὲ δεῖ ἀσκῷ χρέεσθαι ἐπὶ πολὺ οἳ μηροὶ ξυνδετέοι πρὸς 
Ἀλλήλους καὶ ἅμα τῇ κατατάσει τοῦ σώματος ὁ ασκὸς 

φυσητέος. τὰ δὲ σκέλεα ἀμφότέρα ὑμοῦ καταδεῖν ἐν τούτῷ 

τῷ τρυπῳ τῆς ἐμβολῆς ἐπὶ τὴν. εελευτήν, 
ν νι 

Καὶ τὸν η τοῦ ἀσκοῦ τρόπον τῆς ἐμβολῆς οὐκ ἐπαινῶν, 

ὕμως ὡς ἄν τις ἄριστα παὺὶ τούτῳ χρήσαιτο: διδάσκει, σοαφῶς 
.. { 

ἅπαντα διερχόμενος. 

νεα [αεῖ]επι παοῖ [μεγίμε.  δεά Ἱιμ] μαηποαϊ ὑππριεί[ως ποτ 

Ίπαρπορετε τοἰεγαδί[ὲς ε[ὲ: [ομίάεπι ἰπ[ίαιως µιεν. ο µα 

πιαπίπας μππεὶ εαπα ΤΕΦΙΟΠΕΙΠ Ἰιοιι απιηρῖεν π αμα µΤο- 

ἰαρ[μπα [επιοτὶς εαρι: Ἰαοει, ια μοεῖ[[ήακηε Ίπερ εἰ{επιώμτ 

εβ; [εἆ ἵπ[τα Ιιά, τε φμὶ ἵπ ππεβίο Γεπιοτωπα υεί ἵπ- 

εετίις εἴίαπι «οπεαἰμγ; αἆ πες Γεππογα πω αἰιί ει” 

[μπε εµγνα, α [μρεγίογί επἰπι ρατίε ΟΑΥΠΟΓα /πὲ εἰ ρτορε 

ΜπίεΥ [ε ]ωπβδιωπίμτ, αὖ ἵπεγίογί (επμαπίμχ.  Όματε ες 

ΓεὐποΥΙέΠα παϊμγα μµίγεπι ειρεἰίὲ αὖὐ εα γατίε, Φμαε ργαε- 

εἶρμε αἀπιονεπάμς ε[]εε, ια μὲ [ ραγυιμς µίεΓ ἱήΓεΓαιμ, 

αμμπη φἶπα επίρµαπι ᾖαδεαξ, Πμίιο πποᾶο µΥβετε αγιίοι- 

ἰωπα ρο/]μ. Όρογιει εἴβο [ῖ µιεπάμπι µίγε [ὲν Γεπογα 

αἆ Ἱπαβπαπα ραγίεπα ἴπίεγ [ε ἀενίποίγε εἰ µίγειι ἵπῄαγε 

εοάειη πιοΙπΕΜίΟ ιο εοτρις επτεπαἰειγ εΤΗΓαφµε επίγεπια 

Ῥατιε ἴπίετ [ε εοἰ[ιβαγε, ιδ αυ γαεῖοηέ ατεἰεμίμς γεροηῖειμγ. 

Ώοοεί «πα χαϊῖομε ϱαἱδ πἰαίαγ πιοᾶο τε[ίπεμᾶ{ ρε 

αγεπα, ϱΠαπινΙδ ΕΙ ἨΟΠ Ρχορεί, Ομποία αμίεπι ρίαπα 

ελρ]ισαῖ. 
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Χρὴ δὲ περὶ πλείστου μὲν ποιέεσθαι ἐν πάση τῇ τέχνη, 
ὅκως ὑγιὲς μὲν ποιήσης τὸ νοσέον. εἰ δὲ πολλοῖσε τρό- 
ποισιν οἷόν τε εἴη ὑγιέας ποιέειν τὸν ἀοχλότατον χρὴ 
αἱρέεσθαι. καὶ γὰρ ἀνδραγαθικώτερον τοῦτο καὶ τεχνι- 
κώτερον, ὕστις μὴ ἐπιθυμέει δηµοειδέος κιβδηλίης, περὶ 

οὗ νῦν ὁ λόγος ἐστί. τοιοίδε τ ἄν τινες κατοικίδιοι κα- 
τατάσιες εἶεν τοῦ σώματος, ὥστε ἐκ τῶν παρεύντων τὸ 
εὔπορον εὑρίσκειν. 

[465] Οὗτος ὕστατος αὐτῷ λόγος ἐστὶ παρακελευν- 
µένῳ τὴν εὐπορίαν ἀσκεῖν τῶν ἐπιτηδείων πρὸς τὴν ὅερα- 

πείαν, ὥστε κἂν µήιε τὸ βάθρον παρῇ, μήιὲ ἄλλο τε τῶν 

προειρηµένων ἐπινοεῖν αὐτὸν ὅμοιόν τι, περὶ ὦν ἐφεξῆς σα- 

φέστατα διηλθεν, ὡς μηδὲν αὐτῶν δεῖσθαι μηδὲ βραχυτάτης 

ἐξηγήσεως. ἅπαντα γάρ ἐστι σαφέστατα τοῖς γὲ μεμνημένοιῷ 
! 

[κ 

1π εοϊα αγἰε ππεάϊεϊπαἰἰ τὰ ἐπ ρτἰπς ἆατε ορεταπι οροτεῖ, 

με φμοᾷ μπιαἰε Ίαδει αἆ [απίαίεπι ρετάμεαιμγ. Ὁμος 

μδὶ εοπείπβετε ρο[[με ρἰμτίδως πποάϊς, Πίε εἰἰσεπᾶμς ε[ὲ 

ομί οπιπίμπι πΙΙΠΙπιοΟ περοτίο εοπιραταϊµγ: ᾖοο [1ιφμίάεπε 

πιαρὶς ο[[οίμπι ε[ ργοδὶ νἱγὶ ει ρίµς Ἰαδει ατεϊβοῖ, πὶ[ὲ 

ομῖς ἰπ ρορμίατεπι αµγαπι ἱπομππδαί, ὅδεᾶ φμοᾶ αἆ Ίεμο 

ἰουμπι αἲίμει φμϊάαπι πποᾶί επιεπάεπᾶὶ εοτροτὶς μετ ἐα 

σµαε ἀοππὶ Παδεπιμγ γατατὶ ρο[]ωπεν [ο μὲ εν τς φμαε 

Ῥγαε[επιῖα [ωπὲ ἰπυεπίγε ἰἶεεαῖ, ρε θµαε ΡΤΟΠΙΡΙΕ εµΓα- 

εἰο αἀλμίδθεαιμτ, 

Οτα!βῖο Ἠαεο Ρροῄγεπια ε[, Ἱπ αυα Ἰπδεί αἱ 1Π 18 

εκετοεΒπΙΣΣ) Έ«Ἡαε Ῥγοπιρίεο αἆ ουΓαΠΟΠΕεΠΙ βοοοπιπιοάαπίας, 

ία τί απαπινῖς [οαπιπὶ οορῖα Πἲ, πεφπε α]ιετίας εκ 19, 

ᾳμαε Ρτοροβία Γμπίέ εχοοσἰίαγθ Ρετ {6 α)ϊηπίά Ππη]ε Ρο[ῇς, 

Θεά ἆε 9 ενΙάεπ]Παιο ἵπ Γεᾳπεπίίθας ἱτασίανίξ, τί πε- 

αυο Ῥτενί[μπια εχροβίῖοπε ορας Πἴ. Ὁπιπία επίπι ρετ[ρί- 
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τῶν προειρηµένων, ὃ δὲ µου δοκεῖ ἀσαφέστερον εἶναυ τοῦτο 
προσγράψω. 

ξα. 

Τοῦτο μὲν ἢν τὰ δεσμὰ τὼ ἱμάντινα μὴ παρείη τὼ μαλθακὰ 
καὶ προδηνέα, αλλ ἢ σιδήρεα ἢ ὅπλα 3 σχοινία ται- 

νίησι χρὴ ἢ ἐθῥήγμασι τρυχίων ἐρινεῶν περιελίσσειν ταύτῃ 
Π 3 ’ π .] Μ ς ἠκζ.. ού, Ν ’ 

μαλιστα, ἐὲ μέλλοι τα δεσμα καθέδειν καὶ ἔτι ἐπὶ πλέον 

ἔπειτα οὕτω δεῖν τοῖσυ δεσμοῖσεο. 

Τὰ κατὼ τὴν ναῦν σχοινία καλοῦσιν ὅπλα, δηλοῖ δὲ τοῦτο 
καὶ ὁ ποιητὴς εὔτων' 

Κεῖτο δ᾽ ὑπ αἰθούσῃ ὅπλον νεὸς ἀμφιελίσσης. 

4ἢλον οὖν ὅτυ νῦν ὁ “Ιπποκράτης εἴρηκεν ὕπλα μὲν ἰδίως 
τὰ ἓν τῇ νηὸ σχοινία. τὰ δὲ ἔξω τῆς νηὸς ἐν ταῖς πύλεσο 

καὶ κατ ἀγρὸν διὼ τῆς κοινῆς προσηγορίας ἐδήλωσε τῆς 
σχοινία. 

ειπα Γαπέ 16 ααἱ πιεπϊπεγὶπέ 4παε ΡΓοΡοΠία {απίς εχρ]Ιοςῦο 
ίααιεα {4 αυἷά πα]. οὐ[ουγίας ε[ε νἰάεαίΗΓ. 

ΤΧΙ. 

Ομοά[ υἰπομία εν ἰοτὶς ποπ [πε πιοἰ]ίδις εἰ φμαε [αοί]ε 

ἐγαστεπεμγ, [εὰ ἑαπέμπι ψεὶ οαίεπαε νεὶ τμάεπίες υεἰ ι- 

πες, Ἠπεεε[]ε ε[ απἱε [α[εῖῖς νεἰ ραμπίεμς α ἶαπα εατι 

Ῥατίεπι ὑινοίνετε, θα γροιῖ[[ππµπα ἰπ]ίοὶ υἱπομίμπι ἄεδεε 

εἰ μἱιεγίογεπα 9µοφμε γο[ῖεα ἀενιπείτα, 

Νανίαπι ταάεηίες Οχαεοὶ νουαηῖ ὅπλα, φποά Ροεία ἵπ- 

ἀῑσαϊ εο οβΓΠΙΙΠΘ: 

Κεῖτο ὃ᾽ ὑπ αὐθούση ὅπλον νεὸς ἀμφιελίσσης. 

Ο0οπβαί εἰῖππι Ἡϊρροοταίεπι, απππι ταἀεπίες ὅπλα ἀῑχίε, 
εος {απες Ιπίε]]εχ]{[ε, αι ἵπ πανίραθ ΠαὈεηπίατγ; παπι 908 

ααΙ ἵπ υτρίρας εἰ αμἵ 1η αρτο, οοπιπιπηΙ Πηΐαπι νοοαρι]ο 

αρρε]]αν]ί σχοινία. 
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[409] Κεφ. α. Οὐκ ἁσκόπως μοὶ δοκεῖ ὃ παλαιὸς 

“Ιπποκράτης ἐπιβλέψας τὰς ἄλλας τέχνας ἀρχόμενος τῆς ἐν 

τῷ πράττειν καθαριότητος ἐκπεφωνηκέναυ. ἐμοὶ δὲ ἀνδάνει 
μὲν πάση τῇ τέχνη προσέχειν τὸν νόον καὶ γὰρ ὁκόσα ἔργα 
καλώς ἢ ὀρθῶς διοικεῖ, καλώς ἕκαστα χρὴ ποιεῖν καὶ [470] 

ὀρθῶς καὶ ὅσα καθαριότητος καὶ καθαρίως καὶ ὁκόσα ταχέως 

ἔργα, ταχέως. καὶ ὀκόσα ἀνωδύνως δεῖ διαχειρίξεσθαι ἄνωδυ- 

νώτατα ποιξειν, καὶ ἄλλα πάντα τοιοῦτον τρόπον διαφερόντως 

ἄαΑΤΕΝΙ ΏΕ ΤΑΡΟΠΣ ΤΤΡΕΗΠ. 

αρ, 1. οι ἱποομ[α]ίο πημί νἰάσίας Ῥτϊ[οις ΗΙρ-- 
Ρουταίες ας ατίῖριις Ιπ[ρεοίί αἳ ασεπάῖ πιαπά]ῖε ἁμοίο 

οχοχἀῖο Ρτοπιποϊα[[ε. ἸΝορίς [απε Ῥ]αοεί οπιΠΊπο οπή 

ΑΤΗ Πιεηῖεπι ΙΠοΠΠΙΡΕΙΕΘ,. Είεπῖπι 4παεοαπα!ῖε οΡροεχα ἀἆεσοχθ 

8ο τεοίε πηϊπ][ἰταπί, ἆεοοτε Πηρι]α τεοίεᾳαε εἰποίεπάα [ασε 

εἴ 4παε οσα πιαπάϊείε είῖαπι ππππᾶθ εἰ ααο οσα οε]ετ]-- 

ἰαΐίο οε]εγ]ίες εἰ α.αθ οἴίτα ἀἆο]οτεπι παπα [αοϊιεπάα [απί 

Ρεταᾶπι ]αεππάε εἰ οείετα εοάεπι πιοάο οπιπῖα ᾳᾳαε ΡΙΟ- 
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τῶν πέλας ἐπὲ τὸ βέλτιον χρὴ ποιέειν. παὶ γὰρ, ὡς ἔοικεν 
ἕν τισιν ἔργοις, οὐκ ἄλλῳ τινὶ τῶν ἀπείρων διαφέρουσιν οἱ 
έμπειροι τεχνῖται τῶν ἄτέχνων ἢ τάχει καὶ εὐρυῦμίᾳ" διὸ πολ- 
λάκις προσήκει παντὸς ἄλλου τἐεχνίτου τὸν ἰατρὸν ἐν πᾶσιν 
ἐστοχάσθαι τοῦ καλώς πράττειν τε, καθ ὃ καὶ τὴν ὕλην ἔχει 
διάφορον' καὶ γὰρ τέµνοντα καὶ καἰοντα καὶ δ καὶ ἐπιδέοντα 
καὶ εἴ τι ἄλλο χειροιργοῦντα μετὰ τοῦ σιμφερόντως πράετξιν 
καὶ τοῦ καθαρίως καὶ ἑευρύθµως πεφροντικέναι δεῖ, ὧς καὶ αὐ- 

τὸς πάλιν πού φησιν ' ἐπιδέσιος δὲ δύο εἴδεα ἐργαζόμενόν τε 

καὶ εἰργασμένον, ἐργαζόμενον μὲν ταχέως, ἀπόνως, εὐπό- 
ϱως, ευρύθμως, ταχέως μὲν ἀνύειν τὰ έργα, ἀπόνως δὲ 

ῥηϊδίως ὁρῆν, εὐπόρως δὲ εἰς πάνια ἑτοίμως" ευρύθμως δὲ 

ὀρῆσθαι ἡδέως. απαιτεῖ μὲν γὰρ γἐνόμενα πάθη περὲ τισι 
τοῦ σώματος µέρεσι τὴν ἁρμόξουσαν ἐπίδεσιν' ἀπαιτοῦσι 

ὃ᾽ οἳ ἄνθρωπου καὶ κατ ἐἰδέαν πολλάκις τὸ κατὰ τὰς ἔπι- 
δέσεις εὔρυθμον, ὡς ἐπί τι μοναχών καὶ τῶν ἄλλων εἰς 

δῆμον παρασκευαξυµένων ἁπάντων χάριν, ἀναγκαῖον εἰδέναὺ 

π]πιῖς αγ Ρρτο[ε[Ποεῖρας ππι]ίο Ργαεοἰατίης ασεπάα [απβ, 
Ειεπίπι, μἱ ποππα]115 1π ορεγ]ρας νίάετο 1οεί, υ{[ι ρεσὰ 

Πος αἰία το ἠπιρετίίς 6ἳ ατγίί[οες ατίίωπα εχρετίρις, ο παπι 

οε]εγ]αίε εἰ οοποϊπηϊϊαίε Ῥχαεβαπ!ί, Οπαρτορίεγ {αερεπιι- 

ΠΠΕΧΟ Ρχᾶθ α]ῖο ᾳποσοαπφπε ατίῖβοε ἀεοεί πιεάίουιπα 1π οπι- 

η]ῦμ5 8ΠΙπιο οοη[επάετε, αιιο ρτορο [πο {απραΐας πιαπετε, 

ᾳαοά Ρταεοε]ἰεπίαεπι πιαἰεγίαπι [οταίαν,. ἘΕἰεηίπι ἤνε {[ε-- 

σοῖ, {νε υταῖ, {νο εἰῖαπι ἀε]ὶσεί, Γεα αμἱά απά πιαπα 

πιολαίαχ, ΠΟΠ Πιοάο ουμπι υἱ]ίαίε ἆδετεφ [εὰ πιαπα]εῖ 

εί οοποΙπη]αΙ βΠιάεαί ορογίεί, απεπιαάπιοάαπι εἰ 1ρ[ε 

τωσ[απι αλἰδί ργοπιηεῖαί, ΏεΙραἰϊοπῖς ἆμαε [απί [ρεοῖεθ 

εἰ ᾳπαε Πί εἰ ᾳµαο {αοίΐα εΒ, Όπαο Πἲ, οεἰετίετ, οἴῖτα 

ἀο]οτεπι, Ρτοπαρίε, οοποίππε εΠιειεπᾶα εΠ; οεἰεγιίετ αῖ-- 

4επα πί αὐ[ο][ναίαχ ορετα[Ιο, οἰἰγᾶ νεγο ἀοΐοτεπι μέ {αοῖ]ε 

εἰαροχείως, Ῥτοπηρίε απίεπι τί αἆ οπιπ]α Ργαεβο {1 οοΠ- 

οἵππε ἀεπίᾳπε πἳ αἀ[ρεοίαπι οὐ]εοίεί. Ετεπῖπι αΠεοίας 

ααάεπι ποππα]]1 οοτροχί Ρρατίθας αβοτίῖ  εοπρτυαεπίεπι 

4εἱΙραίίοπθια Ῥοβι]απέ,  Ῥοβμ]απε νετο Ἠοπιήμε ῥρεν {Ε 

πια]{οί1ες ἀε]ὶσαίῖοπαπι οοποϊπηϊἰαίειι, Όματε ἵππι [οία- 

6ΑΙΕΝύ5 ΤτΟΛΙ,. Χτνίτ. σςο 
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τὰς παντὶ μέρει που "σώματος. Ὡπρμοξούσας ἔπιδεσεις απλας 

τε καὶ ήν η Λιῤηὸν ὥς τισε τῶν ρω ἁρμόξου- 

σιν ἑκάτεραι, τισὶ δὲ ή ο, ολ δὲ ἡ ποικίλη εἰ καὶ τσι 

ἄλλως δοκεῖ,  ἄξιον δὲ τὴν στᾶάσιν διεὐκριγῆσαι πρώτον. 

ἀχρηστίαν ἔνιοι. τῶν ποικίλων κατεγνώκασιν ᾿ἐπιδέσεων φά- 

ὄποντες βλαβερὰν ταύτας παρέχειν τὴν χ0ῆσιν, ἀποδείξεν μὲν 
5 ” ἤ , Μ. ν. ” ῃ 

ούδεμιᾷ }ενναία ορ ο αι υρῥεως δὲ ανδρών οκ 
” » 3 ς 3” , ι. 3 

καὶ πρὠτόν γετὸν 'Ἱπποκρατην εἰσαγοντὲς λέγοντα" αταρ καὶ 

ἄλλα πολλὰ λωβέωνται οἳ χαΐροντες ταῖς Καλαῖς ἐπιδέσεσε, 

τοῦτ) ἐστι ταῖς ποιχίλαις " καὶ Ἰζοντίαν τε ἱστοβοῦντες ὑπὸ 
. ΄ 3 , Ν ’ ε] υ η) 

ἠαρμακοπώλου ἐπιδεδεμένον τινα ποικίλη ἐπιδέσει τὴν κξ- 
κ π Λ. . Ἡ Ν ,πά 3 ’ ς 3 . σαλην καὶ το πρύσωπον δια της ἐπιδέσεως οἳ ὀφθαλμοὶ 

προσέπεσαν. “δοκεῖ δὲ αὐτοῖς καὶ κατὰ λόγον τοῦτο γεγονέ- 
ναι, διότι ἀνώμαλος ἡ τῶν ἐπιδέσμων γίνεται πρόσπτωσις 
διὼ τὴν ποικιλία δυναμµένη εἰς φλεγμονὼς καὶ ἀποστάσεις 

ἄγειν τὰ σώματα". οὐκοῦν ἄξιον ἐγνωκέναι, διότι ο. ἂν 

ταῦτα ἃ λέγουσιν οἵὔχ. ὑπὸ ποικιλίας τῶν ἐπιδέσμων, ὑπὸ δὲ 

στα, παπι ΑΠόοτπαι οπΙΠΊάπα Γε[α {οτο ραταπΗαπ σταῖῖα, 

Ἱάοπεας Πησι]16 οογρογῖ ρατάρας ἀε]ίσαίίοπες ἔππι Ππηρ]]-- 

686, ἴασι πι] ῆρ]ίοες [οῖτα πεοε[ῖε ε[Π.  ΊἣΝεο Ἰσποταπάππι 

πσππα]]1 οαϊάεπι ρατήραθ πίχαδαθ, οπβακάππι  νετο 

αἰίθγαπας πα] ρῃσεπα ἀϊσο, «οπναηῖτα, εΠαπιΠ απῖρησζααι 

ἴθοας νἰἀεαίατ,. Ξεά «οπ/[θπίαποτιπι ο[ Ἰαήςο οοηίγοτοτ[ίαπι 

ΡΣΙΠΙΤΙΠΙ ἀΠποιο, ἹΝοηππα]]ή πια λΏρΠ1οἵτπι ἀε]ϊσαοπααι Ἱπ- 

αυ αίοπι ἀαπιπαηέ ποχίαπι 1ρ[ας π[απι ργαεβατε ΡτοΠίεῃ- 

ἴε5, ΠαὈΙ] ααἴάεπι ἀεπιοη[ιγαιΙοπε πα]]α, [εᾷ ρτι[οστιπα 

νΙτοταπα {ε[ηπιοπῖϊς 1ρ πΠαπίασς αἴφσε Ἱπ ργῖπς Ἠϊρρο- 

εταίστα ἸΠπίτοθασμηίε΄ Ἠαθο Ργοπιποϊαπίεπα:΄ απαπιοῦγόέπα εε 
α]]α πη]τα πι ]απί αο Ἰαεάιπί αι ἀεοοσῖδ, ου εβ ππι]-- 

Πρμοίρας ΄ ἀε]ισαἰϊοπίρας ἀε]εείαπίατ. Ὠεϊπάε Μαπίϊαπι 

ααϊ πατγαί, απεπάαπι νίταπι ουἵ ΡΠαγπιασοορο]α οαριῖ εἴ 

Γαοῖεπι τηι]Ηρ]Ιοί ᾿ἀε]σαίίοπε ἀε]]ρανεταί, Ύπα ἀε]σαίοπε 

οευ]ῖ Ργουϊάεταπί; Ἰάᾳαε 1ρ[5 πιεβίο οοπΗρίΠε νιἀείατ, 
Ῥχορίεγεα φποά Ιπαεφιια[ῖ Π{ {α[οίαταπι οοσμτ[ας, ο ππ]- 

Πρ]οϊίαίε οοτροΓγίς ρατίες 1π Ῥρ]ήεσπιοπας εἰ α,[οεβας ροί- 
εΠ «ἀάπσετε. Ἠαίϊιοπϊ εοπ[επίαπείιπι ε[ εος ποῖε αὖαε 

” 
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ἀφυῖας τῶν χρωμένων σφιγγόντων τὴν ἐπίδεσιν. χρὴ γὰρ 
” - «. ΄ Ε) / / 

ἐπιδεῖν. ὥς φησιν Ιπποκράτης" ἐν δὲ τουτέοισι µάλισια 

ἐπιδέσιος, πίεξις μὲν ὥστε τῷ ἐπικείμενα μὴ αφεστάναι, µή- 
π] 3 - ’ 3 3 ς ’ Γ κ. ’ μ 

δὲ ἐρηρεισθαι καρτα. αλλ Ίθμοσθαυ μὲν, προσηιαγκάσθαν 

δὲ μή. ἔδει δὲ αιτοὺς τὸν /πποκράτην ἐπαγομένους μάρτυρα 
προσαποδοῦναι τὸ λοιπόν. οὐ γὰρ ἁπλῶς ἐξενήνεκται, ατὰρ 

καὶ ἄλλα πολλὰ λωβέονται γαίροντες ταῖς καλαῖς ἐπιδέσεσεν, 

ἀλλὰ μετὰ τοῦ προσκεῖσθαει τὸ ἄνευ νύου. σκοπείσθωσαν 
δὲ καὶ ἐκ τῶν νῦν λεγομένων ὡς “Ιπποκράτης οὐκ ἐκθάλλει 

τὰς ποικίλας ἐπιδέσειο. αὐτὸς γοῦν ἐν τῷ κατ ἐητρεῖον 

βιβλίῳ περὶ ἐπιδέσεως διαλεγόµενος καὶ εἰπὼν τίς ἂν εἴη 
ἄρετὴ ἐν τῷ ἐπιδέειν. ἑξῆς καΐ τις ἐν τῷ ἐπιδεδειχέναι 

ο] ’ 3 ” - 4 ευ 3 1 μοι ” 

Όντω λέγει αγαθως καλώς' το μὲν αγαθως ἐπὶ του συµ- 

φέροντος τιθεὶς, τὸ δὲ κα- [471] λῶς ἐπὶ τοῦ εὐπρεπώς, 

εἶτα εἰς ἀνάπλωσιν τοῦ καλώς ἐπιφέρει, ᾿Μαλώς μὲν ἁπλῶς 
3 ε ” 3 η ᾽ 3 

εὐκρινέως. τὸ ἁπλῶς τιθεὶς ουκ ἐπὲ παντος, αλλ ἕν ὑπο- 

Ρτοζεταπῖ, Ίπεο Ποη α {α[οἴαταπι πηπ]Ηρ]οιιαίο, [οά αΏ Ηῖ8 

πἰεπαπι εἰ ἀε[ραίίοποπ οοπ[γιπσεπῖαπα ἀπερίία οοπί{ῖ- 

ειῇε. Οροτίεβαί παπιᾳαο ἀε[ίσατε, αιιεπιαζπιοάσπι ΡργοπΏΠ-- 

οἶαῖϊ Ἡϊρροοναϊος, Ίπ Πῖς αὐίεπι ἀε]ίσαιουῖ [απέ οοπι- 

Ρτε[Πο απίάεπι, 4πο Πποιπιρεπίϊᾶ πεφπε αὐ[οεάαπξ, Ἠηε(ιθ 

αἀπιοάσπαι οῬηαπίατ, Γεά {η]οϊαηῖας απϊάεπι, ΏοἨ ἵαπιεπ 

οοραπίατ. Ίρ[ας ααίεπι ἀεοεραί Τε[ίθπι. Ηἱρρουγαίθιη αἀἀιι- 

οεπίες [οπίεη[βας τεβπάπηπι αἀάοτε, Ἆοπ επίπι Ππιρ]οϊίες 

αρίαπι οχἰαλί, [εὰ εἰ αἰἷα πιπ]ία οβ]αεάαηί ααἱ ἀεοοσῖα 

᾿ἀεΙιραϊοπΊρας ἀε]εοίαπίατ» {[εᾷ Ίιοο αρροβίο οἶιτα πιει-- 

εετι. Αἲ εκ  Ἠιπο ἃ ππθ ἀοοσπᾶῖ Ρετρεπᾶαπε τομ] ῖ-- 

Ρ]]οε ἀε]ῖραιίοπες αἳ Ἡϊρροσταίε ποπ αΡ]ερασῖ; παπι {ρ[α 

μτο ἆε πιεᾷϊοϊ οἰμεῖπα, ἆε {α[οίαίῖοπο ἀῑ[ετεις, α παπι 

ᾳπαε υ]τίας 1ΠΠΕ ἀεἰιραιῖοπῖ 4π8ε Πί, αο ἀεῖποερς ἀε]ῖρα- 

Ποπ ᾳπαε Ίαπι {αοία ε[ ργοπαποίαν{ξ, [ο ε]οφιῖίαν, τεοίθ 

'Ἀο ἄθοοτα. Γιά απ]άεπα τεοίε αιιοᾷ οοπ{εταῖ ρο[αῖτ, ος 

γεχο ἆεεοτο ποά ε]εραπίεγ αχβτιοία Πί ἀε]ϊσαίίο. Ῥοβεα 

νετο αἆ ἀῑε[ίοπί6 4έεοοτε εχρ]]εαίίοπεπα αΏεγί ἆεεογε φπῖ- 

ἀεπι, Ππιρ]ίεϊίοι ἀῑ[λποίο, Θἰπηρ]ϊοϊΐε, ΠοἨ Ρχο {ἰοία 

: όσο 
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δείγματος μοίρα, οἷον ἢ ἁπλῶς ἐπίδεσις εὐκρινὴς ἔστω. σα- 

σφὲς δὲ τοῦτο ποιεῖ ἐπιφέρων' ἢ ὅμοια καὶ ἴσα ἴσως καὶ 

ὁμοίως ἢ ἄγισα καὶ ἀνόμοια ἀγίσως καὶ ἀνομοίως. τὰ δὲ 
εἴδεα ἁπλοῦς , εὔκυκλος, σκέπαρνος, σιμὸς, ὀφθαλμὸς καὶ 
ῥόμβος καὶ ἠἡμίτομον. ἁρμόξον τὸ εἶδος τῷ εἴδει καὶ τῷ 
πάθει τῶν ἐπιδεομένων' εἰ γάρ τις ἁπλοῦς ἐστιν, οὗτος τῷ 
ὄντι εὔκυκλος ὀφείλει εἶναι" εἰ δέ τις σκέπαρνος, οὗτος σι- 

µός. οὕτω γὰρ ἔσταυ ὃὁ πάντη ἴσως ὅμοιος ἑαυτῷ, ὁ δὲ 
ἄνισος ἀνύμοιος, ἄρα γὲ πείθονται ἤδη ᾿/πποκράτει ἐκκλένειν 
τὰς ποικίλας ἐπιδέσεις" ὁμολογοῦντες τὸν σκέπαρνον καὶ 
τὸν ὀφθαλμὸν καὶ τὸν ῥόμῤβον καὶ τὸν ἡμίτομον ποικίλας 

εἶναι τὰς ἐπιδέσεις; ἢ ἔει ὑπομιμνήσκομεν αὐτοὺς τὸν περὶ 
κλειδὸς κατάξιος λύγον ἓν τῷ περὶ ἄρθρων. ὡς “/πποκρά- 
της γερανίδυ ποικίλη οὔση ἐπιδέσει κέχρηται" ἴστωσαν δὲ 
ὅτι ἐπὶ μερῶν τινῶν ὡς ἐπὶ μηροῦ προαρθρηµβολημένου 

βραχἰονός τι καὶ ἀγκῶνος καὶ ἄλλων πλειόνων οὐκ ἐστιν 

Πσπ]ῃΠοαίοπα, Γεὰ ρτο ΠρηϊΠοαίϊοπϊ ρατίε Ρο[αέ, πε Ππι- 

Ρ]εκ ἀε[ῖραίίο ἀῑβίποία Πί. 1ά απίεπι ἀἡποίάαπι ε[ιοῖί 

Ἡ]9 αἀάῑιῖς ααἲ ΠΠ] δας εἰ αεηπα]βας, αεηιαίεν εἰ βπιῖ-- 

Πίου; ααἲ Ἱπαεφια]ίρας αἱ ἀἰ[μιπ]θας, Ἰπαεφαα]ίεν οἱ 
ἀιππη τετ.  Βρεοῖες απίεπα Ππρἰεκ οι ρίομ]ατίς, α[εία, 

ῄπια, οομ]αςι χλοπιραςδ, {Γεπή[εοίππι. ΘΌοηρτμαί [ρεσίες 

[ρεοῖεὶ αἳ ππεπγογαπα ἀενιποϊεπάοσαπι αΠεο[ῖομῖ, Θδἱ ᾳπα 

παπι(αε Ππιρ]εκ {ἱ ἀε[ραίίο, Ίιαεο γονεγα οτρ]ομ]ατίς ἆ6-- 

δεί ε[Πε; {Π αιια νειο α[οία Πἱ, Ίαεο [πια εχΙβαί, Βίο 

επ]πι Ύµάε Ρτογ[ας αεηια]ῖ εβ. ΠΡΙ 1ρ[ ετ Ππη]ῖδ, ο ωαθ 

νετο Ιπαθηια]ῖς ἀῑπι]]ς. ὍὈίταπι ΠΡΙ ρεγ[ααἀεπέ Ίαπι Ηὰρ-- 
Ροοχαΐθπα πππ]Πρ]οςς ἀε[ραίῖοπες αγεγ[ατΙ εἴ ε]ἴοετε οοΙ-- 

]ϊοιεπίες, α[οῖαπι εἶ οοπ]απι εἳ ταοπιραπα εἰ Γεπι[εοίαπα 

πιπ]ῆρ]οες ε[ε ἀε]ραίίοπες Απ Ρταείεγθα 1ρ[ς οΟΠΙΠΙΕ-- 

ΠΊΟΓΕΙΩΣς ΠἩϊ[ιογῖαπι ἆε εἰανίοπ]αε {γαοίητα 1π Ἰρτο ἆε αχ- 

Που]ής [οηρίαπι, Ύπα ραΐεί Ηιρροοχαίεπα τε νατῖα ἆε]ῖ- : 
ραΐῖοπε π[απι ΓαΙΠεῖ μβοϊαπί αὐίεπα θποά αιἰραςάααι 1π 

ρατῖρας, αἱ Ίπ Γεπιογε ρτ!Ιπαπα 1Π ατγοπ]απῃ τεροβίο εί 

Ῥχασμίο εἰ ουΡ]ίο εἰ οεἰεεῖ ρ]ωτίρΗδ, Πο αἰῖα ϱπ.πι πια]-- 
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ἄλλη χρθῆσθαυ ἐπιδέσεν ἢ ποικίλη, ἀλλὰ πρὸς μὲν τούτων 
ἱκανὰ τὰ εἰρημένα. - 

Κεφ. β. ᾿ἈἘπανάγωμεν δὲ τὸν λόγον ἐπὶ τὴν τών 
ἐπιδέσμων τὸ καὶ ἐπιδέσεως τἐχνολογίαν" καὶ δὲ ἐν τρύποις 
ἴδωμεν τἰνι διαφέρουσιν αλλήλων οἳ ἐπίδεσμοι, ὕλη, σχέσει, 
µήκει, πλάτει κατασκευῇ ὕλη μὲν ἐπεὶ οἱ μὲν αὐιῶν εἰσιν 

ἐρεοῖ, οἱ δὲ λινοῖ, οἳ δὲ δερµάτινοι, τῆς χρήσεως αὐτῶν οὐ 
μιᾶς οὐδὲ ιῆς ὁμοίας οὔσης, ἀλλὰ διαφόρου. πειρώμεθα 
γὰρ ἁρμοξόνιως τῷ πάθει τὴν ἐκλογὴν ἓν τῇ χρήσευ ποιξῖ- 
σθαι' ὅσα γοῦν σφίγξεως, δεῖται λινοῖς ἐπ αὐτῶν χρώμεθαι 
ὕσα δὲ οὐ σφίγξεως διὰ τὸ ἐναντιοῦσθαί τισε φλεγμοναῖς, 
συνεχείας δὲ δεῖται µόνης ἢ σκέπης΄ ἐρεοῖο. δερµατίνοις δὲ, 
ὡς “/πποκράτης ἐπὶ ῥινὸς καὶ γέννος καταγείσης ἐχρήσατο 
κατακυλλώντες τὸ ἄκρον τῷ δεομένῳ τῆς ἐπιδέσεως, σχέσεν 

δὲ ἐπεὶ οἱ μὲν εἰσιν εἰλητοὶ, οἱ δὲ σχιστοὶν ἄλλου δὲ σύθ- 
ῥαπτοι. εἰλητοὶ μὲν οὖν εἰσιν οἳ ἐκ ταινίας ἐπὶ μήκους 
ἀσυμβλήεου γεγονύτος οἷοί εἰσιν οἳ κατὰ τὰ κατάγματα τῶν 

Ηρ]οί ἀε]ϊσαίίοπο πι που ἀείιτ. Ύετιιπι αοίειας ἀῑοία 

μα/μοΙαί. 

6αρ. Ἡ. Δδά ατήῇΠοεπι Ύετο μπι {α[οίαταπι, [τηλ 
ἀεΙραιϊοπῖ ἀοομίπαπι οταΙοπεπη τθεάιισαπης» οεγίο(πε 

[οἴαπια 1π Ρεἰπιϊς (πα 1 το ἀἱ[οτθρεμί [α[οίαο Ίπίεν [ο 
πησίετία, Άρτας Ιοπρμάῖμα, ἸαΗ(πάίμε οἱ Πγποίωχα. ἨΜα- 

ἱεεῖα, ομοπίῖαμι 1ρ[αΓΗΠΑ Ποήηι]]πο ΓαΠΙ Ἰαηρας, απαθάασπι 

πεαε, αἰῑας ΠΙΕΠΙΡΥἀηςαςΘ, ο παπι ρίατυπα Ἠ{Η5 ΠΟ ΠΒ 

Ώθηιε [η], [εὰ ἀῑνενίας εχ]βαι. Ῥτορίετεα οομεης 

η ορεσµπι {αποίῖομθ οοπρταεπίες α[Πεοίαῖ ἀθ]εοίαπι {ας0ΕΓ6. 

Όυμαε Πίαφιε αἀβείοίίοπο ορα5 μαῦεηί, Ππεας ἴπ 1ρῇ19 α[ατ- 

ΡειπΠ5δ; 41αθ γετο α[τ]οιίοπ6ια που ἀε[ιάεγαπί, οιποὰ πες 

ααἱραδάαπα ἸηΠαπιπιαΙοιήΡαθ αἀνετ[είαμτ εἲ οομΙποπ[18π] 

[οἶαπι ΜΙΧΗΠΙΥε αιἲ ἱεριπιοπίαπ ρο[ϊαἰεμί, 1π 8 Ιαπ6ᾶδ. 

Μειιργαπεῖς ἀεπίααε μἱοας, ααεπιαάπιοάαπι ἴπ πα εἴ 

πιαχ]]]αε {ταοίυτα αρσ]αἰ]ηαίο ρατιῖ ἀενἰποιειάαε {α[οῖαε 

εχίτεπιο [ας ε[ι ΠΗιρροειαίεα, Είρυτα, 4ο Ἠπε οοπνο]ι- 

ίαε, Ί]]αε [οἶ[ας, αἰῖας οομ/{αίαε Εηί: εοπνο]αίαθ Γαμί 

4ο εχ Ίάβρεπα ἵπ {πῄβηεπι Ἰοπριά επ {οοίαο [πης, 
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κώλων παραλαμβανόμενοι, σχιστοὶ δὲ οἳ ἐκ ῥάκους ἑνὸς 
πατὰ τὰ πέρατα ἢἢ καὶ ἄλλο τι µέρος ἐπερῥωγότος, οἷοί εἰ- 
σιν οἱ ἐπὶ κεφαλῆς ἀνατετριμμένης παραλαμβανόμενοι, καβ- 

κίνου δὲ καλούμενοι, τετρασκελεῖς 1) ἑξασκελεις 1 ὀκτασκε- 

λεῖς. σύθῥαπτοι δὲ οἱ ἐκ τελαμώνων πλειόνων συντιθέµενοι 

ἀνομοιοσχημόνα τὴν ἐπιβολὴν ἔχοντες οἷοί εἰσιν οἳ καλού- 

µενοι ἀναλκαπρίδες ἡ ἀναζώστραι ἢ µασόδεσµου ἢ ἐπὶ µα- 
στῶν καὶ τὸν περὶ ἔδραν τόπον ἁρμόξοντες" µήχει ὃ᾽ ἐπεὶ 
οἳ μέν εἰσιν ἐπιμήκέστεροι, οἳ δὲ βραχύτεροι ὁμοίως δὲ 
καὶ ἐπὶ πλατους ἔχει τοῖς ἐπιδεομένοις µέρεσι προσαρμοζο- 
µένου καὶ τοῦ μήκους καὶ τοῦ πλάτους ἀναλύγως, αἈατα- 

σκευῇ δὲ διαφέρουσιν ἀλλήλων, ἐπεὶ οἳ μὲν ὑφανιοὶ, οἳ δὲ 
πλωτοὶ, οἳ δὲ [475] πλεκτοί εἰσι. καὶ τῶν ὑφαντῶν οἱ 
μὲν εἰς τοῦτο γεγόνασιν, οἳ δὲ πρὸς ἄλλην χρείαν γεγονό-- 

5 , ε ρ 

των ὑφασμάεων, σχιζομένων δὲ γίνονται. οἷς ἐπὶ τῶν τραυ-- 

µάτων ὡς ἐπὶ πᾶν χρώμεθα., τοῖς δὲ εἰς τοῦτο ὑφασμένοις 
ὡς ἐπὶ τῶν κυνηγών φυλακῆς τῶν σκελών χάριν ἐπιδεομέ- 

ᾳπο]οο εκἰ[βμηῖ ᾳπαο 1π ππεπιθτογαπα {ταοϊατῖθ α[ατραπίας, 
Φο]ῖαε οαε πο οοηΠαΠί Ηπίεο, εχἰτεπιῖ απἲ αἰς εἰἶαπι 

ααἱρακάαια ραγίρας ἀῑ[οί[ῖαε, αμα]ε οαρῖῖ ρεγ[οταίο αᾱ-- 

ππογεπίαΣ, 4παθ οαπονῖ γοσαπῖασ, (μαἀτίογατεδ, {εκ οΓΙΓΕΘ 

8υῖ οοἱἹογΗγθδ. (Ὁοπ[αίας, ᾳπαε ες Ρ]υπίρας Μαβεμῖ οοπι-- 

Ρο[ίαε {οἱ Πριανῖν «μαρια Ῥγορασηαομ]ααι Ἠανεμί, 

ᾳπα]ες [αηῖ [α[ρεπάεπίεδ, αοοϊησεπῖεν απῖ ππαπηπϊ{α[οἶαε 

εαξ 4π4ς πιαπιηῖς ϱἳ Ἴοσο Γεάειι απιρίεηεϊ οοπριπαΠΕ, 

Γιοηριμάϊπε, ααοά α]]αε Πηί οὐ]οηρίογα», αἰίαε ὮΏγενίογεδ. 

1 αἰτίιιάϊπε, οααοᾷ αἰίαε ΠΠ απΠπριβΙοτες, αἶῖαε Ἰαΐϊογε, Δί 

μἱ Γα[οἴαταπι Ἰοησϊίπάο, Πο εἰ Ἰααάο ρατβρας ἀενιποίει-- 

4ἱδ Ῥχγο Ἰοπσίϊ(μάϊπῖς εἰ Ἰαιιάϊπῖ Ρτοροχίῖοπε αρραταπάα 

εΠ. δἰτιοίαγα ἀεπίααε 1ηΐεν [ο {αίοίἰαε ἀἰΠεταπίι, ααοὰ 

ο]ϊας ἴεχίαε ΠΠῖ, αἰίαε οοβείᾶε, α]ίαε Ἠεχαε. ᾿Γεχίαγαπι 

ΏΟΠΠΗ]Ιαε αἆ Ίοο ορας οοπ/[γαοίαε Γαπέ, ποηπα]]αε νεο 

εκ ἵε]α ραταπίαν ο:1άε αἲ αἰἴααι αἴαπι οοπίεχία [οἰπαίίαγ, 

Ἠαίοε 1π νι]περας ἀενίποιεπάϊ Ῥ]εταπιπε π[ατραπαυε, 

Π]]]ς αἆ Ίου «οπΙεχἰῖς νεηαίοτε αἆ ονηγαπι ἀενιποιεπάο- 

» 
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Εὰ. Όµασε, ΧΙ, [11.1 | οτε] ΗΧ. 
γοις καὶ τοῖς παρποδέσµοις καλουμένοιο, τοῖς δὲ πλεκτοις 

ὡς ἐφ ἠνιοχῶν συνοχῆς τῶν πλευῤῶν ἕνεκεν, -. 
εφ. Υ. ᾿ἔσιω δὲ κοινὸν μὲν ἐπὶ πάντων παραγγελ- 

µάτων ἐπιδεομένων τὸ  εὐπόριστον. εἶναι καὶ τοῖς παροῦσιν 
ὡς ἀρίσιοιρ δίνασθαὲ χρῆσθαι.  ἐκλογῆς δέ τυνοο οὔσης τὸ, 
αἱρεῖσθαν τοὺς ἐπιδέσμοόυς, ὡς εἶπεν ὁ ̓ /πποκράτης'. φησὶ γὰρ 
ἔστω ἐπιδέσματα καλὰ, καθαρὰ, λεπτὰ, κοῦφα, μαλακὼ, 
ὑγιέαν «ὥστε τάνυσιν φέρειν καὶ ὀλίγω κρέσσω μὴ ἔχοντα. 

δυρῥαφᾶς, μηδὲ ἐξαστίας' καθαρὰ μὲν γὰρ εἶναι δεῖ, διότο 
ἀπρεπὲς τὸ ῥυπαρὸν καὶ μηδὲ ἐπιδεχόμενον τὰ ἐπιβρέγματα 
καὶ παρέχοντά τινα βλάβην ἐν τῇ πρὸς :τα ἐπιβρέγματα 
µίξευι. ἔστω δὲ καὶ Ἔδιον χρῶμα ὥς μὴ ἀπὸ πορφύραςο ἤ 
τινος ἄλλου ῥάμµατος τὸ αὐτὸ γένηται Ἠ κἀὶ φαντασίαν 
ἡμῖν πέροβάλλη αἵματος ῥέοντος. ἢ τοῦ χρώµαιος ὁμοιότητα, 

λεπτὰ δὲ ὡς μὴ ὄγκον πλείονα ταῖς ἐπινεμήσεσι παρέχη. 
µαλακα δὲ ὡς μὴ θλίβη διὰ τὴν σκληρότητα, κὀῦφα δὲ εἰς 

τὸ μὲ ἐκ. τοῦ προσόντος αὐτοῖς. βάρους φορτικὴν. τὴν ἐπί. 

ταα:. Εαζείαπι, - αἳ εἴ. τοσα18 πιπηῖοίς πα αχ. .. «Θοαοίᾶς 
ααίεπι μί εἰ αὐγίῖσας. αἱ Ἰαίεγαπι οοπΙηέίΙαπαι μ{αήηραπου8. 

αρ. 1Η. Ἐκ οπιη]Ώαθ ργαεοερίϊς. ιά αἱ ραβ ουσια. 

Γενιποιεπ μας πιε]οῖς. {α[οίαγαπα οορίατα Γπρρεόπάαπι «Πο; 

ᾳµο Ῥργοβαπίίρας αμα Ρ]ασ]παῖς αἱ φεαηίί μι Ἀπίεμη, 

ἀε]εοίας απἰάαπι αάείὲ, '{α[οίαε εἰσειάαε [απίς ἀπεπιβάπλο-: 

ἀπ ΡγαεεῖρΙϊ Ηϊρροοταίες;͵ {ο επίπα Ργοπωποῖαί: [μπίο 

{α[οϊαε «ἀεοοταε, πιαπάᾶθες ἰειπεδ, Ἰενέθδ, πιρ]εςδ, 1πίερταεν 

{εη[οπεπα {εγευίες, ΄ ραπ]]ο; ναἱεΠίΊογεδ, πεις [πἱμγαθ/ 

πεφάε οκ[ιαη{ΐας Ἰαμομίες, Ἐπίπινετο πιμηάας:ε[[ε {α[οίαν. 

οροτἰεῖ, αποά [οτάϊάαε {οεάαε [Παῖ, Ρετ[μβοΏθβ οι ἀ- 

πηἰἑἰαη{ εΙ α]ἴαααπω ἵπ Ρεν[α[ίοπαπι οἶππο Ιαε[οπεπι 11Υ6-- 

μαπῖ, Θεά ρτορείας {11.οο]οτ, ηε α ΡΙΤΡΗΤα αηῖ α΄ ᾳ118-- 

ἆαπι Ὠποίατα Ιάεπι πΠοχαθ οβοτίαίαγ, ἈὨηθνε 6ἴϊαπι ποβίθ 

Παιοπ!ς [απραϊηϊδ' Ππιαρίπα[ἷο Ργοπιονθαίυγ΄ απἲ οοἱοσῖθ Επιῖ-. 
Πίπάσο, ΄Τεπαες, πθ ππα]ογεπι. ἁ1Πμγ{ριΠοπί Ρας» πιο]επα οοη- 

Πιιπαυῖ, Μο]]ες, µε οϐ ἀἁαγίίεπι οοπΙαΠο εοποῖμείατ, ἴμενες 

αἆ Ίγσο, πε οὗ {ΠομΙηΡε 1ρῇς ρνανε ροµάμ8 οπεγο[α ἀε]ῖ- 
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ὀεσιν γίγνεσθαι, μὴ ἐχέτω δὲ μηδὲ ξυθῥαφὼς ἀνωμάλως, 
διὰ τοῦτο ποιήσοντα τὴν θλίψιν, ἀλλὰ μηδὲ ἐξαστίαν ὃ 
ἐστι, μήτε πάρωον, μήτε παρασιροφὴν, μήτε ὥσπερ Ίνας 
ἐξεχούσας' τὸ μὲν γὰρ ἀνώμαλον τὴν ἐπίδεσιν ποιεῖ. τὰ 
δὲ ἐξέχοντα τὴν ἐπινέμησιν οὐκ ἐᾷ γίνεσθαι ῥᾳδίως, οχί- 
ξοντα δὲ τοὺς ἐπιδέσμους οὐ κατὼ τὸ ἐπικάρσιον τωῆμα τῇ 
ὧᾳ δεῖ σχίδειν, ἀλλὰ κατ εὐθὺ ὥσπερ ἐξυφαίνεται ὡς τῷ 
στήµονι ἀνευθύνεσθαι στοχαξόµενον' ἐπὶ τούτῳ γὰρ εὔ- 
σχιστα τὰ ῥάκη, ἐπὶ δὲ τὴν κροκὴν τὸ ἀνάπαλιν, ἄλλως τε 
καὶ κατὰ τὴν πρὸς τὸν στήµονα ἀκολουθίαν σχιζόµενα εὖ- 
τονώτερα πρὸς τὴν Θέσιν τῶν ἐπιδεομένων ἐστί, 

Κεφ. ὅ. Των δὲ ἐπιδέσων αἱ μὲν, ὡς ἔμπροσθεν 
εἶπον, εἰσὶν ἁπλαῖ, αἱ δὲ ποικίλαι’ καὶ τούτων αἳ μὲν ὀπὸ 
τών ἔπιδεομένων μερών ἔτυχον τῆς προσηγορίας, αἳ δὲ ἀπὸ 

τοῦ συμβεβηκότος, ἄλλαυ δὲ κατὰ μεταφορὰν τῆς πρὸς τὰ 
ζώα [475 Τ. ἐμφερείας. ἀπὸ μὲν οὖν τόπων ἐπιδεομένων 

ὀφθαλμὸς, ῥὶς, βουβωνίσκος καὶ αἱ ταύταις παραπλήσιαν" 

) 

ραΐΐσ οοηἡ]ηπραῖ, ΄ Νεαπε γετο {α[οίπε [Μΐπτας Γ[οτιαπίας 
1ηπεφυα]ο5, εα το οοπίιῇοπεπι α]αίμτας; Ίπιο πεφιο εκ- 

Παπίῖας, Ίου ε[ὶ πεφαε Πιπργίας, ηεφαο Ππ[Ιίαφ αιιῖ οτᾶ- 

χπ1 οῬγετῇβοηες Ώβγαγιπι πιοάο οπι]ποηίες, Όἶας παπΊ(πε 

εκ[απί Ἱπαεφια]επι ἀε]ιραίίοπεπι γεάἁιπῖ, Ύπαθ νεγο επῖ- 

πεηί ἀἰμτιριίίοπεπι Πεγὶ {αοῖ]θ ποπ {εταπῖ, Αί [οιπάεπιῖ 

Ια[οΐας Ποπ {γαηδγετ[ατία ν]]]ο, [εὰ ἀῑτεοίο Γ[εοίίοπε, Ῥτουῖ 

ἰο]α οοπἰεκτίατ, [οιπάεπάαπα εΠ, ιἱ βαπιῖπε ἀϊτιραίαχ σο]]]-- 

ΥΗΔΠΕΙ. Ποο επῖπι πποάο Ππίεα {αοῖιε [οἰπάαπίας, [εοιιβ 

βαίεπη αἆ γατα, Ῥταείετεα εἰ 9ᾳἳαο ἀποία αἆ [Παπιεα 

Γετῖε [οἰπάιπίασν αἆ ρατίπι ἀενιποϊεπάαταπα ροβίαγααι 
οοπίΙπεπάαηι τοδιιβίοτα Γαπτ. 

αρ. ΙΥ. Αί νεο ἀειραίίοπαπ, αἱ απίεα Ρρτοα]]- 

Π16, απαεάαπα Γαπί Ππαρ]Ισες, ααθάαπι γετο πιη]ρ]]οες. 

ἨἩατυαπα εἰαπιππΠΙ αἰίαε α ρατίρις ἀενιποιεπά(δ, αἰίαε αὖ 

ενεπ!]θ, αἶίαε Ρεν ο[Πρῖει αἆ απἰπια]ία ἰταπ]αίιοπεμι αρρε]- 

Ἰαίοποεπι [ογηίαε [απῖ, Α ρατίθαθ ἀἴαφπε ἀενιποϊεπά[ς 

οου]8, πα[α8, 1ΠβαεΠ αἴηαε Ἠῖθ οοπβπι]]εθ. ΑΓ απ]πιδ]]- 
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ἀπὸ δὲ ζώων καρκίνος, ἑέραξ, κριὸς, λαγωὸς, χελώνη" ἀπὸ 

δὲ τῶν συμβεβηκότων ὡς χάραξ ἤ τὲ ἐξευγμένη καὶ ἀπεζευ- 
γµένη, σκἐπαστραὶ, σειραὶ καὶ αἳ ταύταις ὅμοιαι. τῶν δὲ 
ἐπιδέσεων τούτων αἳ μὲν αὐτὸ τοῦτο ἐπιδέσεις εἰσὶν, ὡς 

θόλος, βασιλικὸς, σκάφιον, διάκρισις. αἳ δὲ εἰσιν ἐπιδέ- 

σεις ἅμα καὶ βρὀχοι ὡς λαγωὸς μετ ὥτων καὶ βουκολίσκος 
καὶ οἱ τούτοις ὅμοιου" ἔτι τῶν ἐπιδέσεων αἱ μὲν ἀπὸ μιᾶς 
ἀρχῆς ἐπιδέονται, αἱ δὲ ἀπὸ δυοῖν, αἱ δὲ ἀπὸ μιῶς καὶ 
δυοῖν αρχών ἔτι τῶν ἐπιδέσεων αἱ μὲν μερών τινών εἰσιν 
ἴδιαι ἐπ᾽ ἄλλων μὴ ἁρμόζονσαι, αἳ δὲ κοιναὶ καὶ πρὸς ἄλλα 
µέρη ἔτι τῶν ἐπιδέσμων οἳ μὲν προσθοφανεῖς εἰσι μόνα 

τὰ ἐμπρόσθια τοῦ ἀνθρωπου ἐπιδεδεμένα δεικνύοντες, οἱ 

δὲ ὀπισθοφανεῖς, ἄλλοι ὁμοιοφανεῖς ἐπίσης καὶ τὰ ἐμπρό- 
σθια καὶ τὰ ὀπίσθια δεικνύοντὲες καὶ ταῦτα ὅτι μὲν ὅμο- 
γενῆ, ὅτι δὲ ἑεεροφανῆ" σαφῆ ὃ᾽ ἔσται ταῦτα ἓν τῷ τὰς 

κατὰ µέρος ἐπιδέσεις δεικνύεσθαυ, 

Ῥα5 ϱαποες, αοοὶρίίες, ατῖεδ, Ἱερας, Τεβιάο, ΑΝ ενεπ!ϊα, 

υἱ να]απι απ οοπ]αποίπαι, ἔππι ἀἰ[]αποίααι, ορετοι]α, 

Ῥαῦεπαο αἴηαο Ἠῖ [π]ε ΑΙ Ἠα]αδπποςί ἀειραίίοπαπα 
ᾳπαεάααι Ίοο 1ρίο ἀε]ὶραίίοπες [απί, αἱ ἰμο]ας, Ῥαβμευς, 

{οαρ]λα]α, ἀῑ[οσίπιειη; ϱπβεάαπι γετο ἀε]ισαίϊοπες [απί εἰ 

Ἰαᾳυεῖ, πἱ Ἱερας αυτές, ρα[οτα]ῖ εἰ 5 Ππι]ε»,  Ῥταε- 

ἵεγεα ἀε]ιραίΙοπαπι ΠΟΠΠΠ]]αε 8ῦ πο” εαρΙί6, ποπηπ]]αε α 

ἀποβις, αμαςάαπι αΏ ππο εἰ ἆποβις οαρίρας ἀενιποιειίεν 

οτόιυμί.γ. ΕΤ εΙΙραοπαπη εἰἰαπιΏαπα αἰίαε οαἱραθάαπα ῥατ- 

ρας Ῥγορεῖαε οεἰεγῖ παϊηῖπιο οοπρταυηϊ, αἶϊαε εἰ 811 

Ρανς Γαπξ ΟΟΠΙΠΙΗΠΕδ, Βίας {α[οίατάπα 4ας [αηῖ 

απίσγίαδ Ργοππθεηίεςδ, 4πδο [ο] αΠΙΕΓΙΟΤες Ποπαϊπῖς Ρρα- 

τε ἀεν]ποίης ἀεπιοπ[ταπί, αἶϊαε. Ρο[ετία8. οοπ[ρίοιαε, 

ᾳπ8ο ἀε]ῖραίας Ρρατίες ροβ]σας [αρ]οίαπί οου]ῖδ; 4ἶίαε Ρρ]ε- 

13θηπε αρρατεηίεδ, «(αρ ἴμη1 απἰεσίοτας, ἴππι Ρροβεγίογα 

αεφυα]ίες ἀενῖποῖ Ῥγοάυηί, Ἐὶ Ἰαεο Ππιεγάιππι βεπετο 

Ελα, ἀπίεγάπι {οί ἀῑθμαϊ]ία. οοη[ριοϊαπίασ,΄ 4παο ἵπ 

Ρασομ]ασίηπι ἀε]ραίοπµπι «ἀεπιοπβγαιίοιθ. ἀλαοϊάο ἆε- 

οἰαταρυπίατ. 
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Ίος εφ ε. Ιἄξιον ἐπισκέψασθαι πρότερον ὡς ἔτυχε τὴν 
πρώὠτήν τῶν ἐπιδέσμων καιαβολὴν ποιεῖσθαι χρὴ καὶ περὶ 
τούτου ζητητέον ἐστίν" οἱ μὲν γὰρ πρὸ ἡμῶν πάντες τό-- 
πους τυνὰς ἀφώρισαν τοῦ σώματος, ἐφ ὧν δεῖ τὴν θέσιν 
τῶν ἀρχῶν ποιεῖσθαι, οἷον ἐπὶ κεφαλῆς ἐπιδεομένης. δὲ ὃ 

δή ποτ οὖν τὴν ἀρχὴν κατ ἰνίου πάσσουσὀ κακεῖθεν τὰς 

ἐπινεμήσεις ἄγοντες συντελοῖσι τὼς ἐπιδέσεις οὐδέν τι ἐστο- 

Χασμένοι τοῦ πάθους ὃν ὃ ἐπιδέουσε εἴτε ἁρμοξύντως αὐτὸ 
τοῦτο πράττουσιν, ἐἴτὲ καὶ μή: καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων δὲ µε- 

ρών ἀφωρίσαντό πως ἢ ἐπὸ ἁμαθίας ἢ ἀγνοίας, ὡς εἰκὸς 
χοῦτο πράττοντες. δεῖ γὰρ τὸν ὀρθῶς ἐπιδέοντα πειρᾶσθαν 
μὴ µόνον, ὥς φησιν Ἱπποκράτης, ἁρμόδον τὸ εἶδος τῷ. ἐἴδεν 
ποιεῖν, ἀλλὼ καὶ τῷ πάθει τοῦ ἐπιδεομένου,  'διὸ καὶ ἡμεῖς 
οὐχ ὅπη ἔτυχεν, ἀλλ ὕπη δεῖ τάσσυµεν τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ 

πέρατα δὲ τῶν ἐπιδέσεων τιθέναι δὲι, ὥς φησιν ὁ παλαιός. 

τὰ δὲ κινούμενα οἷον ἄρθρα, ὅπη μὲν ξυγκάµπτεταυ ὡς ἥκε- 
στα καὶ εὐσταλέστατα πἐριβάλλειν, οἷων ἰγνύην, ὅπη δὲ 

αρ. Υ. Βαϊοπϊ οοπ{επίαπεαπι ει ργία Ἰπ[ρίσενε, 
απ. μί [ο ἐπ]οσί Ρτίπα {α[οίαταιη Ἰη]εοίῖο εἰιείεπάα Π 
εἰ εα 4ε τε Ρρενομτεπάστω εἴ. Οἱ παππαε πος Ργαεοεί- 

[ρτιπί οπιπες ᾳιοδάαπι οοτρογῖ5 Ίοσος ἀεβιιεταπέ, απ φπ-- 

Ῥαφ: σαριίατη {α[οίαο Ροβίυτα Παβριμεπάα εἴΙ.  Εκεπιρ]ῖ ρτα- 

εα 1Π οαριίο ουϊ ᾳπαπποιπ(ε οὗ οαα[απι ἀεΗραϊίο ἀερείων 

{α[οϊας εαραί [αρτα οοοἱΙραπα οο]]οεαπί, αο Ἰπάο ἁῑ[ιεῖ-- 

Ῥαίίοπεπι ἀποεπίεθ ἀε]ίσαίοπεπι οοπΠοϊαπές [ρεείαίο πε- 

φας υᾶπι αΏεοίι οϐ απεπι {α[οἴαπι αἀπιονεπίε, αἩ οοησταεΠ-- 

ἰετ,' πεο πε, 1ρίαπι ορεΓαίΊοπεπι πιο]απίατ, Ίπ οεἰεγῖς ᾳππο-- 

αἳε ραυΗδας αιί ἠπρεσία ααὶ ἁρποταίίοπε ταἳ ογθζ[ίανγ Ἠοο 

ορις οδευπίες Γεάεν αιοάαπιπιοάο οἰτομπι[οτρίετωπί. Όροτ- 

τεῖ επίπῃ τεσίε ἀεν]ποϊεπίεπι ορεγαπι ἆατθ, 4Ἡο ποη [οίαπι 

Ηιρροετα[ῖ5 εἀϊοίο [ρεείεῖ [ρεσοίεπι, νεταπι εἴἶαπι Ρραγ[8 
ἀενιποϊεπάαθ πιοτρο οὐπορταεπίεπα ἀε]ραίίοπεπι πιο]αίατε 

: Ἀος ἀΙαηις ἨοΟη ο1ο {οι {μ]εναί, Γεὰ μ91 ἀεσεαῖ {α[οἴαχηπα 

οαρτία οοἱ]οσαπιής; εχἰγεπΊα νετο ρτοιί Γεπεχκ Ίπιρεγαί ἵπι- 

Ροπεπᾶα [απ Όμας ππονδπίαχ αἱ ατσιηῖ, αμα ΠπΠεοία-- 
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περιτείνεται ἁπλᾶ τε καὶ πλατέα, οἷον μύλη. προσπερι- 

βάλλειν δὲ καταλήψιὀρ μὲν τῶν περὶ ταῦτα εἵνεκα. ἀναλή- 

ψιος δὲ τοῦ Σύμπαντος ἐπιδέσμου ἐν τοῖσιν «ἀτρεμέουσι καὶ 

λἸαπαρωτέροισι τοῦ σώματος, οἷον τὸ ἄνω «καὶ τὸ κάτω τοῦ 

7όνατος.  ἁμολογέει δὲ ὤμου μὲν ἡᾗ περὶ τὴν ἑτέραν µασχά- 

λην περιβολὴ, βουβῶνος δὲ ἡ περὶ τὸν ἕτέρον. κενεῶνα καὶ 

κνήµης οἱ ὑπὲρ τὴν γαστροκνημίηνι ὁκόσοίσι μὲν ἄνω ἡ 

φυγὴ κάτωθεν ἡ ἀντίληψις, οἶσο δὲ κάτω τὸ ἐνανείον, οἷσι 

δὲ µή ἐσειν, οἷον 3 κἐφαλὴ, τουτέων ἓν τῷ ὁμαλωτάτῳ. τὰς 

καταλήψιας ποιέεσθαι [4741 καὶ ἥκιστα λοξῷ τῷ ἐπιδέσμῳ 

χρέεσθαε, ὧρ τὸ μονιμώτατον ὕστατον περιβληῦἐν τὰ πλα- 

γωδέστατα κατέχειν ἐπιδεν εὖ προσήκὲυ ᾿στοχαζόμενον καὶ 

τῶν κατὰ τὴν. ἐνέργειαν ἀριθμῶν. : δύο. γὰρ ὄνιων ἔνερ- 

γειῶν εἰδέων, ὧς φησιν “πποκράτης" 'μιᾶς μὲν καθ ἣν 

ουντελοῦμεν, ἑτέρας δὲ καθ ἣν συντελεύσαμεν, ἐν ἀμφοτέροις 

φρονείδα πεποιεῖσθαυ δεῖ τοῦ ἐν μὲν τῷ ἐπιδεῖν ἐργάξεσθαι 

ἴαν «παπι Ἠηππιϊ ας Ἰαχίπηο οοΠΙγβο Τ4[ο15, ψε]α1 

Ρορ]εθ; «μα νεχο εχἰεμάππίυς, ἴππα Ππιρμοίριις εἰ εκρα/[15, 

ἴωπη Ἰαιΐς, νε]αῖῖ τοίµ]α, ουγο]νεπάα {απΐ, Ὁβνοίνεγε 11” 

{ωρες οροσῖεί οοπιργεεπ[ίομί ΥΕΓΜΠΙ 5: ἀπομπιΡεπ ΙΙ μΠ1 

αυαίία. Γμ{ρεηβοπῖ» φσφαε υπϊγετίαε «{α[οίας, 1π. οοπηυ16-- 

{οεπίῖθις 8ο {αράεπιΙοτίρας οογροχῖθ Ρατιΐρας, ϱπα]15 Γε- 

ϱίο ἴμπι (αργα, {μπι ἑλίτα εηι Ροβία εἰ, ΑΙ 1άοπεᾶ ε[ϊ 

οαρῖ(16 απἶάεπι Ἠαπιονὶ αἆ αἴεγαπι αχί]]απα, Ἱπραϊπῖ νετο 

αἆ αἰ[οκιπ ἀαπι οἳ εδρίαρ [αργα Γαναπι Γα[σίας οἰσοιπι- 

ἀποίίο.  Οραδουπαε {ωγ[απι αμἱάθπι {α[οίαα {ωρα 1:, 

Ἰπίονπα βί [α[ρεπβο; αιάδας ἀεοχ[απλ,. Υεγία νὶσοε. ΑΔ 

οαιίδας ποπ. ἀαίαν μἱ Ἱπ οαρίίε, 1 Πἱ9 «ᾳπάπι ΙΠΑΧΙΠΙΘ 

αλά] Ρατίε οὐπιρτεθπβοπες {οἴεηίαθ {απί,  πΙηΙπιεηθ 

οὗ]ίφαα {α[οῖα αἰεπάμπα, 4πο βαρί]1(Ππιο Ροίχγεπιο οργο]αία 

εχτοπεος΄ οἰγοιίίας οοπίἰπεαῖ, Ἐπι 4οφαθ. ΡΡΟΠίε ἀε]ὶ- 

ῥαχε ἀεσεῖ απϊ αἲ ορε/αΙοΒΙΠὰ ὮΝΠ1ΕΥΟ5 τε[ρίο.  Όπαπι 

επί ορεταἰίοπἱα ἆπαο ΕΠΙ Πρεςίεθ, αἱ Ρτουμμοῖαῖ Ηϊρ- 

Ροεγαίες: "πα οπἰάεια οἩς ἀεήραιΙοπεπι Ρετβοίπιη5» αἰιετα 

νετο «απ ροεοίπιιις. Ἰω ππαφαε ομγᾶ {μ[ριοϊευάα εΠ, τί 

η ἀεΠραίίοπε οὐειηάα οἶιο, οἴῖνα 4ο]ογθμα, ῥτοππρίε εἴ 



ι 
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ταχέως, ἀπόνως, εὐπόρως, εὐρυῦµως. ταχέως μὲν σκοπὸν 

ἔχοντα ἀνύειν τὰ ἔργα, ἀπόνως δὲ ῥηῖδίως δρῇν, εὐπόρως 
δὲ ἐς πᾶν ἑτοίμως, εὐρύθμως δὲ δρῆσθδαι ἡδέως. ἐπιδεδε- 
κότα δὲ ἔχειν πάσας τὰς ἔμπροσθεν εἰρημένας ἀρειὰς ἀγα- 
θώς καὶ καλώς καὶ τὰ Λοιπά. 

Άεφ. στ. Περὶ δὲ εὐγρησίας τῶν ἐπιδεομένων τάδα 
χρὴ εἰδέναι' ὡς τῶν ἐπιδέσέων αἱ μὲν ἑωμένοις τισὶν ὑπη- 
θετοῦσι συνοχῆς χάριν παραλαμβανόμεναι, αἱ δὲ οὐκ εἰς 

τοῦτο, εἰς δὲ τὸ αὐτουργῆσαι παραλαμβάνονται, αὗται τὴν 
ἴασιν πεπιυτευμέναι, ἐφ ὧν μάλιστα ἠκριβωκέναι δεῖ, ὅπη 

ποτὲ τακτέον τὴν ἀρχὴν καὶ ὅθεν τὰς ἐπινεμήσεις ποιητέον, 
καὶ που τελευτητέον ὧν ἕκαστα διὰ γραφῆς μὲν τάκριβὲς 
παραδοῦναι οὐχ οἷόν τε. ἀφορμὼς δὲ παρασχεῖν, ὃν ὦν εὖ 
ἐπιλόγιστός ἓν τοῖς ἐπὶ μέρους ἔσται ὁ ἰατρὸς ἐπιστάμενος 
ᾳύσιν τὲ ἑκάστου τῶν μερών ὣς ἔχει εὐφόρως πρός τὲ ἐπί- 
δεσιν καὶ ἀνάληψιν καὶ Οέσιν. ἐπιστάμενος δὲ καὶ τι δύνα-- 
ται ἐπίδεσις' δύναται τούυν ἐπίδεσι, τὰ μὲν ἀφεστῶτα 

ροποίπΏθ ΟΡΕΤΕΠΙΙΥ, ΟΙίο οαπἰάεπι Ἱαριία ορεγαπῃ ΡεΓαβει- 
οτι τα!ἴΙοπς, οἶίτα ἀο]οτεπι Ύᾳπο 1ρ[ία {αοῖ]ε ρταείίεπια», 

Ῥτοπιρίε ἵπ οπππΊρας Ρραταίε, οοποῖππε πῖ αἀ[ρεσίαπι οἳ-- 

Ἰεοίεπί, Όπαε νετο ἀε]ίραίίοπεπι Ῥεγεσετιπί, ΟΠΙΠες [ι-. 

Ῥετίογεβ γ]τίπίεν επατταίας [ογημπίας, τεείε, ἄεοοτε οαἳ 

οεἴ[εΓαᾶδ. 

αρ. ΥΠ. Ῥε {α[οἴαταπι ἀενιποϊεπβαπι π[α Ἠαεο ποίΤε 

οροσίεί. ΠεΠραίίοπαπι αἰῖας αιἠραφάαπι ἱορῖαῖ πιεζεπί]- 

Ῥας ΓαῬ[ετνίτε οοπἵπεπᾶϊ ρταῖῖα [α[οερίαδ; αἰἷας ποπ αἆ 

Ἠοο, {[εἆ αἆ ορετα[ῖοπεπι ρε {ο ορειπάαπι ἨὨ[αγραίας, ἴπ 

θαἴρας αεουτα(Ι [πιο ἀἰδοί[[ο οροτίοί, αβί ρατίῖππι Γα[οία- 

{ἱοπῖ5 εχοταίαπι Παἰαεπάαπι Πέ, «πα ἀῑ[τιραίίοπες ἆποεῃ- 

ἄαε εἰ απο Ππῖς {εγεπάαδ. Όπαε βπρυ]α ἀε[οπρίίοπε απ- 

ἄεπι Ῥ]απε ἰχγαάί πεφπεαπέ, Γαρβάία ἵαππεα Ρρταεῇατε Ρο[- 

Γαπῖ, απ1θαθ ααϊ πηεζῖοαθ 1π ραγοι]ατίρας νετ[αίας εεΙε, 
Γαοῖ]ο ταιϊοσΙπαῖοπθ οο]]{ρεῖ, {ο παπι Πησααναπι ρατβαπι 

παϊπταπι ρτοπῖ ἀε]ίραίίοπί , Γα[ρεπ[οπὶ οἱ Ροβίωταο {ετεη- 

ας Πὲ 1άοπεα, ἔππι θἰίααι αιῖά να]οαί ἀεἱίσαῖῖο ποῇο. Αἲ 
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προστεῖλαι, τὰ δὲ ἐκτετραμμένα συστεῖλαι, τὰ δὲ διεστραµ-- 

μένα διορθῶσαι καὶ τὸ ἐναντία πάντων χρῆσθαι, ἐπιδεῖν 
δὲ μὲν ἀφεστώτα, ὥστε τὰ μετέωρα. δεῖ δὲ τῆς ἔδρας 
ψαύειν, τοῦτ ἐστι τῶν ἑδραίων ἂφ ὧν ἀπέστη καὶ εἰ µδ- 
τεωρισθῇ ' μὴ πιέξειν δὲ καὶ μὴ ἦρχθαυ μὲν ἐκ τοῦ ὑγιέος, 
τελευτῆσαι ὃ᾽ εἰς τὸ ἕλκος ὡς τὸ μὲν ὑπεὸν ἐξάγηται, ὅπερ 
ἐστὶν ἐκθλίβηται, ἕτερον δὲ μὴ ἐπισυλλέγηταυ. ἐφ ὧν δ᾽ 
ἂν ἀποστήσασθαι βουληθώμεν πάντα ταναντία χρὴ ποιεῖν 
τοῖς συναγοµένοις, ἐφ ὧν δὲ ἐκπεπετασμένα ὅπερ ἐστὶν ἐκ- 

τετραμμένα, ἐκ πολλοῦ δὲ βουλόμεθα συναγαγεῖν τὰ μὲν 

ἄλλα τὰ αὐιὰ ποιητέον. ἐκ πολλοῦ δὲ τινος τὴν συναγω- 

γὴν καὶ ἐκ προσαγωγῆς τὴν πίεσιν ποιεῖσθαι τὸ πρὠτον 
ἥκιστα, ἑξῆς ἔτι μᾶλλον ὅρον τοῦ μᾶλλον τοῦ συμψαύειν 

καὶ ἡρμόσθαι, μὴ ἐρηρεῖσθαι δὲ. ὑφ ὧν δὲ δεῖ συνηγµένα 
διαστῆσαι ἐν φλεγμονῇ ἐληνέειν, ἄνευ δὲ φλεγμονῆς παρα- 

σκευῇ μὲν τῇ αὐτῇ, ἐπιδέσευ δὲ ἐναντίῃ διεστραμµένα διορ- 

Ροΐεβ ἀε]ισαίῖο «ας α1ιάε αΡ[οε[Πετιαπῖ ρατίε οοπ]ηρετε, 

ενεγίας οοέτοετε, ἀῑ[οτίας ἀῑτίσοτε αἴφαε οπιηῖΡις οοπίτα- 

τα ῥταεβατα. Αἲ εαςθ φπαε αδ[οε[Πεταπὶί Ῥαγίες Ίία ἀενίῃ-- 

οἶτε οροτίεῖ, τί [αρ]πια [εάεπι, Ίοο εβ Παρίιεπι πηάε 

οΡ[εε[ζεταπί Ἰοομπι οοπησαπε, εἰ πιυ]ίαπα Γαρ]αία Γαη1, 

ΏΟΏ Ίβπιεπ ΡΤεΠΙάΠΙ. Α [αΠ8 Υετο 8ο Ἱπίερτα ρατίε ἀε]ὶ- 

δαϊϊο οτάϊεηάα εἴ[ι εἰ αἀ ι]οιμ Πηπιεπάα, τί ααοά [αῬεῇ, 

εἀμοαίωσ, Ἠοο ε[ εχο]αἀαίατ, Ἠπεηιε αἰἴεταπι εο]]ραίατ. 

Ο ίδιας απο 1π ραγίῖρας αλ[οε[βας εἰ πιαίεγῖοπα οο]]]σί 

νοΙπεΓΙΠΙΠς, 5 1Π ΠΠΙΠΙ οορεηάῖδ οπιπία οοπἰτατία εἰΠῃ- 

οἰεμάα [αηῖ, Οπίρας απίεπι εχἰεπία5, αποᾷ ε[ι ενεγίας 

Ρατίες ε Ἰοηβίπαιο 1π ἨΠΠΠΠΙ αἀάμοετε γο]απιαδ, οείετα 

εοάεπι πιοάο {αοϊεπάα, ὮἘ Ἰοπβίπᾳαο Υετο αποάαπι οοβο!1ο 

εἰ εκ αεοε[α οοπιργε[]ο Ρτίπιηπα πΙπΊπι, ἀεϊπᾶς πια]ο {8-- 

οἴεηάα, ἸΜα]οσῖ {ετππίπας Πε Ρραγαπα οοπἰαοίις εἰ ρεταοία 

οοπ]μποίῖο, ἨΟἨΠ {άππεπ {μ]οϊπιεηίαπι. Ουῖρας απίεπι οΟἩ- 

Ἰαποία ἀϊάποεπάα [αηῖ, 1π Ἱηβαπιπιαίίοπε [αρετ[εἀεπάα εἴὶ 

ἀε]]ραίῖο οἰίτα ἹπΠαπιπιαοπεπι εοάεπι αρραταία, {[εά οοἩ- 

{αγία ἀε]ραίοπε πἰεπάσπα; ἁλ[ίοτία ἀἰτισεηάα [αηΐ εἰ ε]ας- 



- 

789 44ΗνΝΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΙΗΣΠΗΩΝ ΡΙΡ ΠΟΥ, 

Γά. Όµατι. ΧΠ. [471. 475. ] 

Φώσαι τὰ μὲν ἄλλα ταῦτα. δε δὲ τῷ μὲν ἀπεληλυθότα 
ἐπάγειν, τὰ δὲ ἐναντία ἐναντίως" ἅπαντα δὲ ταῦτα ὥσπερ 
νόμους ἐπιστάμενόν τε καὶ διαφυλάττοντα ἑκάστῳ πάθει τὸ 
πατάλληλον αὐτῶν αἱρεῖσθαι, μη προσέχοντα εἰς τύπους ει- 

νά. ἡμεῖς ἀφορίζομεν τὰ νῦν ἐπιδέοντεςο, ἀφ ὦν δεῖ εῆς 

ἐπινεμήσεως ἄρχεσθαι" διὰ γραφῆς γὰρ καθ ἓν ἐξηργασμέ- 

νον [475] οὐ ῥᾳδίως ἦν εἰπεῖν" εὐδήλου δὲ διδασκαλίας 
χάριν ἡμεῖς ἐν τῇ παραδόσει τῶν ἐπιδέσμων τύπους ἀφο- 

ρίζοµεν, ἀφ᾿ ὧν ἄρχεσθαι δεῖ, αὐτῶν ὃ᾽ ἐπὶ τῶν ἔργων τὸ 
Κατάλληλον αἱρεισθαυ προσήκευ. 

εφ. δ’. «Σύμμερον ῥάκος λαβόντες ἐπισγίξομεν εἰς 
σκέλη ἓξ τὸ μέσον σὐνεχὲς ἐῶντες, ὃ καὶ ἐπιβάλλομεν τῇ 
χορυφῆ, τῶν δὲ σκελῶν καὶ τῶν παρειµένων λαβόμενου τῶν 

µέσων ἐπιῤῥήγνυμεν τὸ κατὰ τὴν ἔξιν τῶν ὤτων µέρος ὑπό 
τε τῷ ἀνθερεώνι προσθέντες τὰς ἀρχὰς ἁμματίζομεν. ἐἑτέ- 
ρου δὲ στενοῦ τελαμῶνος τὸ μέσον τῷ ἠἐνίῳ προσθέντες 
καὶ τὰ ἄκρα παράγοντες τοῦ μετώπου ἐκ πλαγίων τῆς κε- 

πησᾶϊ οεῖετα. Όιας τεοε[εγαπί αἀάποεπάα [απῖ, οοπίτατία 

τετο οοπίτα. Ἠδεο οπιπῖα ππεάῖοαπι ἵαπαμαπι Ἱεραπι ἵππι 

Ρεπίαπι, ἔππι α[[εγίογεπι ἀεοεί ρτο Πηρα]ῖ αΠεεϊίρας 1άο- 

πεαπι 1ρῇ9 ἀε]Ιραίοπεπι εἰίσετε, ππΙπῖπιεαπε αἆ οετίοΒ Ἰο-- 

ο08 οοπβ πι ἀϊτίσετε, Ίος απίεπι πππο ρατίαπι ἀείίσα- 

Ίοπεπι ορειπίέ», α ομῖδις {α[οἷαα ἁῑ[τιραιῖο οτζ]επάα Πἲ 

ἀεβηίπιας,. Οποᾶ επῖπι Ίπ ππαφια(αε ορεγαίῖοπε {αοῦππι 

εΠ, 14 ἀε[εγιρεοπε ῥρτοάετε {αοῖ]ε ποη {Πί, Ίος Ίαπιεπ 

ἀἡποϊάαε ἀοείτίπας σγαξῖα ἵπ {α[οἴπγαπι ἱταοϊαία Ίοεο [Πα- 

ἴπεπιως, α πίρας ἀε]ίσαίίοπεπι οτά(τί ἀεοεαῖ εἰ ααοᾶ 1ριρ 

ορετα[Ιοπῖρας οβειπἀῖς οοπ[επίαπεαπα ε[ εἡσὶ οοπγεηῖαξ. 

αρ. ΥΠ. Οοπιπεπίαπι Ἠπίεππι αεοερίαπι ἵπ οζπτα 

[εκ ργο[οϊπάίππας, ππεάῖαπι Ἱπίερταπι ας οοπΙπααπι ΠπΠεΠ-- 

ἴες, αποά νεγβοϊ Ἰπ]ιαίππα, Αίαε ο οπατίρις ἀθπῖ[ῃα 

πιηεδῖα α[Γαππῖπιας, Ῥαγίετι αἆ αἀτίαπι αεηπαΡ]λαίεπι Ππάἵ-- 
πας εἴ τηεπίο αβροβία οαρίία πεοίίπια. Α]τετίας νετο 
απραῄαε {α[οίο]αα πιεάῖαπι οσοῖρίΗ αἀπιογεηίες εἰ αἆ {τοι-- 

ας [ππιπηα αἀάκοεπῖες α σαρῖῖς Ἰαϊετῖρας ποᾶο υποῖτηιθ. 
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φαλῆς ἁμμιατίζομεν' οὕτω τε τὰς λειπομένας τέσσαρας ἀρχὰς 
ἄγοντες ἐφσπτομεν τὰς μὲν ὀπισθίους πλησίον τοῦ πατὰ 

τὸν στενὸν τελαμῶγα ἄμματος, τὰς δὲ ἐμπροσθίους παρὰ 

τὸ Ὀνίον. δυνατὸν δὲ καὶ χωρὶς ἁμμάτων τὰς μὲν ὑποβαλ-- 

λειν, τὰς δὲ ἐμβάλλειν τὴν ὑστάτην ἀγκτηρίζοντα, 
εφ. Ἠ. 4ιαιροῦμεν τὸ ῥάκος εἰς σκέλη τέσσαρα τὸ 

(:έσον συνεχὲς ἐῶντες, ὃ καὶ ἐπιβάλλομεν τῷ µετώπῳω, τὰς 

ἀρχὰς δὲ τὰς ἐμπροσθίους ἀπάγομεν ἐπὶ ἐνίον κατὸ τῶν 
ὀπισθίων αρχών κατὰ τῶν παρειμένων κάκει ἁμματίζομεν, 

ἐπὶ τὰς ἑτέρας δύο ἀργὰς ἀνακλάσαντες ἄγομεν ἐπὶ κορυ- 

φὴἠν, ὑπ αὐτὴν δὲ ἁμματίζομεν. δυνατὸν δὲ τὰς ἐπὶ κορυ-- 

σῆς ἀγομένας ὑπὸ τὸ γένειον ἀγαγόντας ἀμματίδειν, τούτῳ 

μαἳ ἐπὶ ἐνίῳ χθώμεθα τὰς αρχὰς ἐκ πλαγίων τῆς κεφαλῆς 
ἁμματίζοντεςο, 

"εφ. δ’. «ἄιελόντες τὸ ῥάκος εἰς σκέλη ὀκτω τοῦ µέ- 
σου ἀσχίστου καταλειπομένου µεγέθει ὡς ὅλην τὴν κεφαλὴν 

σκεπᾶσαι ἐπιβάλλοντες ὕλη τῇ πεφαλῇ καὶ τῶν σκιλῶν πα- 

θειμένων δύο ἄγομεν ἐπὶ τὸν ἀνθερεώῶνα διελόντες αὐτῶν 

Βίσοιε τε][ῖπα απαίαον οαρῖία ἀποεπίθεἈ Ῥο[εγίοτα ααἰάεπι 

Ῥτορε απραβαε {α[οίοίαε πούαπα, απίεγίοτα νετο [αργα οο- 

εἴραε οο]]σαπις. Ῥο[απιας εἴῖαπι αὐίαπε ποᾶίς, α)[ῖς 

απ]ά σπα Γαρροβ/15, α]ῖ6 νενο Πποαπιρεπῖριας Ρρο[ίγεπιο πβα- 

Ίᾳ6 ΙΠΙΡΟΠΕΓΕ. 

αρ. ΥΠΙ. ὨἸπίεαπι 1Π ᾳπαϊπος ογητα ἁῑνιά πια 

πιοᾷΙο οοπΙπιο τε]οίο, ααοά εἰῖαπι {Γοπῖ αβροΠΙπιιθι 

Οαρίιία νεγο απίεγίογα ροβετιοτίρας οαρ]ήρας ἀεπῃ[ῃς αἆ 

οεεῖραξ ἀεάιοῖπιας, 1ΡΙᾳ1θ ποᾷο Ισαπιας, ἀεϊπάε αἰία ἆπο 

οαρῖία Γιαν οοπγενία αἆ νετίῖοεπι ἀποῖπας, αἆ απεΠι 

Πσαπηαδ, Αί οαπαε αἆ νετίῖοεπι Γεταπίατ, εα [αρ πιεπίσπα 

αἀάποία οοηπεείετο ρο[απιπθ. Ἠοο [ομ[ο αἆ οοεῖραῖ αἴο- 

ᾳπαε πἰῖπιαχ οαρ]βδας α οαρῖ(1ς Ἰαἴετίβας πεχα τεν]οιῖς. 

οαρ. ΙΧ. Ἰἰπίεππι οοίο Ἰπ οτπτα ἁῑν]απι ππεβῖο 

πιῖηῖπιε [οι[ῇο τε]]οίο, 4πο οαραῖ ππϊίνεγ[ατα Τεσαί απιρ]ῃ- 

ἰμάῖπε {οι εαρ] οργο]νεπίαρ, Ίππι ε οτατίρας ἀεπι[ῃς 

αἆ  πιοΏίηη ἆπο αἀάποίπιας εογΙπιᾳο Γ[ο[[α Γεοιπᾶαπι ατ-- 
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τὴν κατὰ τὰ ὧτα συνέχειαν κἀκεῖ ἁμματίζομεν. λοιπῶν δὲ 
ὄντων τεσσάρων ὄπισθεν, δύο ὃ᾽ ἔμπροσθεν τὼ ὕστατα τῶν 
ὕπισθεν ὑπὲρ τῷ ἄλλα ἀνάγομεν ἐπὶ τὸ µέιωπον, καὶ τὸ 
μὲν ἐπὶ πέρας ὑποστέλλομεν, τὸ δὲ δὴ ἕτερον ἐπιβάλλομεν 
εἰς κατάληψιν τοῦ ὑποκειμένου' ἔπειτα οὕτω τὰ ἐμπρόσθια 
σκέλη ἄγομεν ἐπὶ τὸ ἐνίον. ὁμοίως τὰς δὲ πρώτας ἀρχὼς 

ταῦτα καταλαβύμενου τούτων τὲ τὴν ἑιέραν ἐποστέλλοντες 

εἰς ἑτέραν καὶ τὰς ἄλλας δὲ δύο τας ὀπισθίας ἄγομεν ἐπὶ 
τὸ µέτωπον ἣν μὲν ἐποσιέλλοντες, ἣν δὲ ἐπάγοντεο, ἓν 

δὲ τελευταίαν οὖσαν καὶ τὰ πλάγια τῆς κεφαλῆς ἄγκτηρι- 
ἑύμενοι τῷ χωρὶς ἁμμάτων τὴν κεφαλὴν ἐπιδεομένω σχιστῷ 
φυλασσόμενου τὴν ἐκ τῶν ἁμμάτων δλίψιν. 

[476] ἄεφ. ι. “ΙΕ µεσύτης τῆς καθ’ ὅλης κεφαλῆς 
τῶν ἀρχὼν αἱ μὲν τὲἐσσαρες κατὰ μἐιτώπου ὑπ εὐθείας 
κρεµάσθωσαν, αἱ δὲ ἄλλαν τέσσαρες κατὰ ἰνίου. τῶν δὲ 

κατὰ μετώπου δύο αἳ ἔξωθεν σχισθεῖσαι ἐπὶ ἐνίον ἁπαγέ- 
σθωσαν, κακεῖ ἁμματιζέσθωσαν καὶ ἀπὸ ἰνίου δὲ αὗται ταῖς 
κατὰ τοῦ μετώπου ἀγέσθωσαν καὶ παρὰ µέρος ἁμματιζέ- 

τος οοπϊπυ]ίαία, 1ο πεχα Πσαπιας. Όσιαπῃ απίεπι τεσπα 

ογυχα ροβεγίοτα αμαίΐπος {ηί, ἆμο απἰετίοτα, Ρο[ιεσΙογση 

υ1π]α Γαρες αἰῖα {γομίεπα γετ[ας αἀάποίπιας: αἰίεγαπι οφ μ]- 

ἀεπι αἆ εχίγεπιιπι [αῦ]οίπιής, αἱίεγιπα γετο αἆ {αῇΏ]εοίί 

οοπιρτελεπΠοπει ἀπ]οίπαμδ. πι Ύετο εοάεπι πιοᾷο απι- 

ετίογα οτητα αἆ οοοἱραῖ ἀμοῖηιαδ. ΘΙπΗΙ] ᾳποφιε ταίῖοηε 

Ρτῖπια οαρΙία εοἆεπα ἵπ Ίουο ἀε]ίσαπιας εογαπιᾳε αἰ{εγιπη 

αἆ αἰίεταπι οοηἰγαμΙπιαςς αἰία νεγο ἆπο Ρρο[ενίοχα αἆ {γοι-- 

επι αἀάμείπιας, Ίου ααἶάεπι Γαβ]οίπιαβ, ιά νεγο αἴτο]-- 

Πμπαδς ἸΠιά ἀεηίᾳαιε ροβτγεππαπα αἆ οδρῖῖ5 Ιαίενα Εβραία 

ἀε]ΙρβΠι1δ. Ἠοο [ομΙ[ιο οἶία ποἆοδ οαραί’ ἀενίποίεπίε, 

εαπι 4αο ποᾷῖς Πἱί αἀβγίιοποπεπι νΙ{απΊΠθ. 

σαρ. Χ. Μεάα]απι {α[οῖαε απίνει[απα οαραῖ ορε- 

τιαῖ Ππίετροβίαπα οαρ]ἶδας, «αποταπι απαίαος οαωίάεπι α 

Γτοπίε τεοία Ρργορεπάεαηί; αἰῖα γετο αμαίπογ αΏ οοοῖρίϊ. 

Ό μας ὁ {ποπίε Ργορεμάθηξ, ϱοἵάπΏ ἆιιο Ππίεγίοτα [οἶ[ῖα αἲ 

οεοῖραί ἀε[εταπίιν 1]]ίοφιιο πθοἰαΠίασ, Όιιας νετο αἳ ορο- 

ΡΙί6 οι ρεπάμ]ς αἆ {νοπίοπι αἀάποβπϊαχ, αο ΡΕοΟΡΘ ρᾶ)- 
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σθωσαν" εἶτα ἑξῆς αἳ λοιπαὶ δύο κατὼ τοῦ μειώπου σχι- 

σθεῖσαι ἐπὶ ἐνίον ἀγέσθωσαν, αἱ δὲ ἀπὸ ἠνίυ ἐπὶ µειώπου. 
ἆ εφ. ια. “ρμόξε μὲν ἐφ ὦν ὕλην κεφαλἠν σκεπά- 

σαι ΘὈέλομεν παραοκεπάστρα ἐκλήθη. ὁ δὲ πάιοχός ἐστὶ 

ταινία ὑπερμήκης ὑπὲρ τὴν σχεπάστραν κατὰ μῆκος κύκλω 

τῷ προσώπῳ καὶ τῇ κεφαλῇ περιτιθεμένη εἰς τὴν κατάλη- 

Ψιν τῆς σκεπάστρας, ὁ δὲ καθολκεὺς ἐκ ταινίας γίνεται 

ἐπίμήκους. παραλαμβάνεται δὲ χαριν τοῦ καθελκεῖν τὸν 
ἐπίδεσμον εἰς τὸ μὴ απολισθαίνειν, ἐπιτελειιι ὃ᾽ οὕτω. 
ῥάκος λαμβανέσθω πλώτει μὲν τηλικοῦτον, ὥσιε σκέπειν 
ὅλην τὴν κεφαλὴν, µήκευ δὲ ὡς πλεῖστον }ἢ}) διπλοῦν δύνα- 

σθαυ τοῦτο ποιῆσαι. τούτου ἡᾖ μὲν ἑιέρα ἀρχὴ καε ἰνίου 

τασσέσθω, ἡ δὲ ἑιέρα Σαιὰ προσώπου παρείσθω, στενοῦ τὲ 

δὲ τελαμώνος {ᾗ μεσότης ὑπὸ τὸ γένειον τασσέσθω, αἱ δὲ 
ἀρχαὶ κατὰ παρειῶν καὶ καιὰὼ βρέγματος αγέσθωσαν ὅπου 

κἐχιέσθαυ ἐπὶ γόνευ ἐπαγέσθωσαν. ἑτέρου δὲ σιένου τελα- 

μῶνορ αἱ µεσότης κατὰ μετώπου, αἱ δὲ ἀρχαὶ κυκλοιερῶς 

ἴεπι πεείαπίατ. ἘΕαάεπι {[ετίε τε]αα ἆπο [οἶ[α α Ετοηῖθ 
Ρεπάσ]α αἆ οοοῖραέ, 4μ4ε ἀεπίηιε αὐ οεοῖρίίιε αἆ {ΓΓοηίθτη 
ἀεάποαπίαγ, 

αρ. ΧΙ. Όπας {α[οία οοπσταῖί αιήβας υπἱναγίατα 

σαραί ἱερειε νο]ηπιΠς ρατα[οερα[χα νοουπία εβ, οαίοσ[ιοθ 

νετο ΡΙαεἰοηρϱα {α[οία ε[ε, ᾳιαε {αργα Γεερα[ίγαπι [εεαπάσπι 

Ἰοηρϊιαάίπεπι 1π ουΏεπι {του εἰ οαρῖῖ αἆ [εεραί[ίνας οὐπι- 
Ρτεμεη[ίοπεπι ορνο]νΙίαγ. «Οαίμο]οεμς νετο εκ {α[οία ΠΙ 
ου]οηπρα. Θι[οῖρίίαν απίεπι {α[οίαε (εογ[απι οοπἰταμειάαθ 

δταίῖα, πε εἰαθαίατ; Πα νετο ρεγῃείίαν, ᾖπίειαι [απιᾶ- 

απ Ἰα(αάϊπο ἴαπι απιρ]απα αἱ ππϊνεγ[ααι ἐεσαί οαραῖ, 
Ιοηβπιάϊπε νεχο ἀἆπρ]ο απιρ]{Ππιαπα, αἱ ἷά ε[ῆοενε φιιεαῖ. 
Ηα]ας {α[οίαε οαραῖ απἰάεπι αἰἴεταπι {αρος οεοῖριἶιπι ]ο-- 
οείας, αἰἴεγαπα νειο α {αοίο ἀεηι[ίαίαν, ἴππα απΠσι[ίας {α- 
[οἶαε πιεάῖπι Γρ ππεπίααι ἰπ]οίαίαχ: οαρίία νετο Ρε σε- 
ηᾷ5 4ο ες Πποῖρυϊ ἀμποαηίαν,  Όμας αρὶ ομἰα[ππππι [οσς- 
γι, αἆ ππεηίαπι αἀάποαπίαν,  Αἰἰογίας απἰεπι αησαβαθ 
{[οἶας πιεάίαπι Ῥγορο {τοπίεπι, [εἆ οαρίία ἵπ οτρεπι αἆ 

6ΑΙΕΝΟ5 ΤΟ, ΧνΙΤΙ, Ὁ ἆ ἆ 
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Ρα, οματι. χηῃ. [170. 477.] 
ἐπὶ ἐνίον, ἐνταῖθά τε πρὸς ἑαυτὰς καὶ πρὸς τὰς τοῦ κα- 
Θολκέως ἀρχὰς ἁμματιξέσθώσαν. τὸ δὲ κατὰ προσώπου 

παρειμένον εἰς δύο σκέλη ἐπ᾽ εὐθείας διαιρείσθω µέχρι μὲ- 
σοφρύου καὶ ἰσχιασθέντα κατὼ μετώπου κυκλοτερῶς ἐπὶ 
ἐνίον ἀπαγέσθω κακεῖ ἁμματιρίσθω. δυνατὸν δὲ καὶ τὸν 

κατοχὸν καὶ τὸν κάθολκον εξ ἑνὰς ποιῆσαι ταινιδίου ἐπιμη- 
κεστέρου τὸν τρόπον τοῦτοι-. µεσότης κατα βρέγµατος. αἳ ὁ' 
ἀρχαὶ ἐπ᾽ εὐθείας κατὼ παρειῶν ὑπὸ γένειον" εἶτα επὸ λο- 
βοὺς ὤτων ἐπὶ ἰνίον κάκεῖ χιαξέσθωσαν απὸ ἐνίου ἐπὶ 

µέτωπον, τὸ δὲ ἄμμα ἔπ πλαγίων τῆς πεφαλῆς. ἁπλοῖ ἐπί- 

ῥεσμου. 
Κεφ. ιβ. Οὕτως λοιπὸν ὃ᾽ ἂν εἴη καὶ περὶ τῶν ποι- 

πίλων εἰπεῖν, πρότερον ἐμφανίσαντα ὡς τῶν ἐπινεμήσεων 2) 
μέν τις λέγεται εὐθεῖα, ἡ δὲ πλαγία, ἡᾗ δὲ λοξὴ, ὡς τὰ 

ὀνόμοτα σημαίνει" ἄλλη δὲ στεφανιαία, ἡᾗ δὲ µετωπιαία, ἡ 
δὲ παρείας, ᾗ δὲ γένειας, ἡ δὲ εὔκυκλος, ἡ δὲ κυκλικὴ 

ἐπίδεσις, ἄλλη δὲ σκέπαρνοο. στεφανιαία μὲν οὖν ἐστιν ἡᾗ 

καιὰ τοῦ βρέγµα- [477] τος ἀγομένη ὁμοίως τοῖς στέφεσε, 

οοοἱραί νοἰναπίαν 1]ίοφπο 1πίεν [ο αἳ οἵπι οαἱ]μοίσθος σ-- 

ΡΙΗΡρας αππεοϊαπίαγ. Α {πο νετο ρεπάπ]απι 1α ἆπο οτιγᾶ 

αἀι[ᾳαθ Ππίεγοίβαπι ἀἰγοοίο ἀῑν]άαίαγ, Ύπαο ἀεομ[αία α 

ΓΠοηίε 1π ΟΥΡεΠι αἆ οσοῖίραί {εγαπίαν 1]οφθ πθοΙα ΙΓ, 

Ρο[απί αιίΐοπι εἰ οαίοσ]ος εἰ οαἰμο]οεΙδ οκ ππα {α[ο]ο]α 

οβ]οησίοχῖ Ίιοο πποάο οοπ/[(π], Μεάϊίο Εποϊρι αἀπιοίο 

οαρ]ία τεοία ρε πιαίας ΓΗ5 πεπίἁπα, ἀθῑπάᾳ [πο απγίαπα 

ἴρτας αἆ οσοοῖριί Γεγαπίατ, 1]ο(πε αἲ οσοῖρῖία. αἆ {γοπίςπι 

ἀοοι{Τοπίτν αἴιο α οαρί15 Ἰαίογε ποᾷο πεοίοπίαν. Ἡα- 

οἴθπας [Ππιρ]]οες [π[οῖαο. 

σαρ. ΧΠ. Πεμαααπα απίοπι Γεν] ἄε νατῖῖ ᾳποφιθ 

[να πιπ]ρ]τοίρας {α[ο1ς ἀἱ[ειεγα, {4 Ρρτϊάς ἁ[μτιραίοπαπι 
αἶῑαπι γερίατη, αῑαια ἱχαπδνετίαπι εἰ αἰίαιι οβ](παπα ποπαῖ- 

πατὶ 46ο]αγανογπας, αᾳπα]ες Τρία ποπιῖπα βσηϊβσαί: αα 

οοχοπατία, αἰῑα {τοπία]ϊδ αἰία Πακ αντί, αα πιεπίῖπα, 

ία τοϊυπάα, αα οἰχου]αγῖς ἀε]]σαίτο, αἰία ἀεπίφαε α[οῖα. 

Οονοπανία απάεπα εβ ᾳπαε οογοπαταπι Ἰπβαν [πρες Πποι- 
9 
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µετωπιαία δὲ ἡ ἐπὶ τοῦ μετώπου κατακυκλουμένη, γενειὰς 

δὲ ἡᾖ κατὼ γενείου. ὁμοίως δὲ καὶ παρειὰς ἀπὸ τοῦ μέρους, 

σκέπαρνος δὲ ἥτις καθ’ ἓν µέρος κοίλη ἐστῖν ὑπό τι µο- 
νοειδὲς οὖσα. κατα δὲ τὸ ἕτερον περίκυρτὀς. τῶν οὖν κα- 

ταβαλών ταῦτα τὼ ὀνόματα, 

Κεφ. Υ. Αὕτη ἡἱ ἐπίδεσις ἁρμόξει παιὰ μὲν Ένας 

ἐπὶ τῶν κατὰ τὰς ῥοφὰς διαστάσεων, κατὰ δέ τινας ἐφ ὦν 
τραύματος ὄντος τὰ παρακείμενα ἀφέστηκεν εἰς τὴν ἑκεί- 

νων μὲν κόλλησιν, τῶν δὲ ὑγρών διὰ τὸ ἐοτεγνώσθαυ τὸ 

ἕλκος ἔκκρισιν. συντελείται δὲ οὕτως' ἡἢ τοῦ τελαμῶνος. 
αρχή διακειται ἐκ πλαγίων τῆς κεφαλῆς, εἶτα ἄγεται λοξὴ 

ἐπὶ  κορυφὴν καὶ τὸν ἕνα κροταφύν. ἐκεῖθεν δὲ παρδιὼς 

συντελεῖται' καὶ ἑτέρα παρειὰς λοξῆ τῇ πρώτη ἀντικειμέντ] 

ὡς χίασμα Ἰίγνεσθαυ ἐπὶ ἐνίον, ἀπὸ ἰνίου λοξὴ, διεστώσα 

τῶν πρώτων” εἴτα παρειάδες δύο καὶ πάλιν λοξὴ, ἵνα γέ- 

νηταυ ῥόμβος ἐν µέσῳ, ποιοῦνται, εἶτα µετωπιαῖαι ἐπινομαὶ 

κατὰ τῶν αὐτῶν πρὸς τὴν τῶν γυμνῶν σκέπην. 

ραΐ ἀε[ετίαν, Εγοπία]ε γετο ᾳααε {γοπίοπι οἴγομππο]αά[ί. 

Μεπίίπα αᾳµαο Γαρεγ πιεπίππῃ Ἰπ]οϊίας. Λία [πι] {ου 

πιαχ]]]ατῖς α ρατίο σεπα ουῖ ΙπΙροπΙΙΥ ποπηπαία, Α[οῖα 

ἀεππαπα ᾳπας πα φὐ]άεπι Ῥατίοθ οοΠολνα παί Ίαπα {αἱσαία, 

α1ίετα ΨεΓΟ οΟηνεχα εκΙ[!. ΠἨαθεο Γαμ! Πία(ιε οἶγου[έαμπι 

Γα[οιαγαπηνα ἀπ[γαραεπάαναπι νοσαδα]α. 

αρ. ΧΠ]. Ἠαεο ἀε]ίσαίίο ποππι]]οταπι ααἴάετι Ἱ- 

ἀ1οίο [αἴμταταπα ἁιάαοϊοπίρας οοησρτιαῖί; οαποχγαηάαπι νετο 

Γεπίιεπίϊα οπἶρας νυἰπεγε αοοεερίο αεοὐπρεπίεδ ρατίες αἳ-- 

[οε[[ετιαπί αἆ αρίαταπι οοΠρ]π{ΙπαΙοπεπα ϱαἳ αἆ ΠάΠΙΟΓΗΠΙ 

ᾳποά π]οις οοπιρεϊπιαίαχ εΧΟΤΟΙΙΟΠΕΠΙ, ῥΦίο απίεπι οοΠΠ- 

οίατ. Εα[οίαε εαραῖ α οαρῖιῖ Ἰαΐεγο οοπ[Ημ]ίαν, ἀείπάς 

-. {α[οῖα οῬ]ίηαα αἆ νετίῖσεπι αο ἴεπροχμπα αίεγΙη απο. 

Ἱπάα γενο ρεμῖα οομγαασ ορ]ίφιτα αἰίετα ρεπῖα Ρτίπιαε 

ορροβία ε[, πι ἀεοι[ῇς αἆ οεο]ριῖ Πα. ΑΌ οεοῖρῖίε οἳ- 

-. απα α ρτϊπηϊς οἰγομῖίρις ἁβῄαπςδ, ἀεϊπάο Ῥοτείαᾶεδ τυσ- 

{αππαπο οβΗαια, απο Πχπαίασ τλοπιβς 1η ΠΙεάΙο {οΓπια]-- 

ἴασ, Ῥοβεα {τοπία]εθ οἰγοπίία Ῥτορε {ρ[α αἆ παᾷβτιΠα 

ραν σσ ορετιπεηίπι αο ἴπίείαπι Τη]ἱοιπη (αν, 

Ραάἆ ορ 
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. Οἶατί ΧΕΠ. [11791 [ 
να « ΄ 

ἄεφ. ιὸ. 'ρμόξει μὲν καὶ ἐφ᾽ ων ὁ Όόθλος. συντε- 
-- Δ ΄ 

λεῖται δὲ οὕτως" αἱ τοῦ τελαμώνος ἀρχὴ τάσσεται ὑπὸ ἐνίον, 
- Ὁ] 9 , το κ υ » 3 -λ 8 , 

εἶτα ἄγεται το σπείραμα υπό λοβρν τος, εἰτ ἐπὶ ῥρέγμα 

λοξὴ καὶ ἐπὶ ἰνίον. ἀπὸ ἰνίου λοξη ἐπὶ βρέγµα ἀντικειμένη 
-” επ ζ . ε 4 Ν .) . ναι) ΄ Γ . , 3 -- ’ 

τῇ πρώτη, εἴθ υπὸ λοβον ὠτῦςν εἰτ ἐπ ἰνίον ἐκειθέν τὲ 

µετωπιαία συντελεῖται' ὥστε τὸ μέσον ἡμιῤῥομβιαῖον εἶναι. 

τὸ δὲ πέρας καὶ ἐν ταύτῃ καὶ ἐν ἁπάσαις ταῖς ἐπιδέσεσι 
-- - ι) - 

κατὰ τὼ πλάγια τῆς κεφαλῆς αγκτῆρσι συνέχεσθαυ ὀφείλευ. 

ἔνεστι δὲ ἀπὸ τῆς πρώτης τὰς ἐπινεμήσεις μι κάτωθεν ἄνω, 
ἄλλα τοὐναντίον ποιεῖσθαι ἄνπερ ἁρμόξει, ; 

Κεφ. ιξ. «4ρμόδε μὲν ἰφ ὧν κοριφὴν καὶ βρέγμα 

συγεπιδῆσαυ Φέλοµεν. συντελεῖταυ ὃ᾽ οὕτω" τάξαντες κατ 

ἐνίου ἄγομεν τὸ σπείραμα εὐθυτενεῖ κατὰ κορυφῆς ἐπὶ τὰ 

µέτωπον, ἐνταῦθά τε παριστάνιες τῷ λιχανῷ τῆς ἀριστερᾶς 
” ΄ 3 ΄ Ε] 3 - 

χειρὸς ἡμῶν δακτύλῳ. ἀπάγομεν πάλιν ἐπὶ ἐνίον τῷ πρώτῳ. 
, 3 ΔΝ 3 , η ε] 8 ’ ” , 

παραλληλον απο ἐνίου τὲ τρίτῳ ἐπὶ µέτωπον ἄγομεν παραλ- 

ληλον. ὅτε καὶ πορειλήσαντες τὴν ταινίαν τὴν ὑπὸ δακτύ- 

λου διακραιουµένην µετωπιαίαν συντελοῦμεν. 

αρ. ΧιΥ. «Φεπγµοπιριις οπἶρας οἱ 1]ιο]ης 1άοπει6 
ε[. Τα νειο οοπ[Ποῖίαν, Οαριί [α[οίαο [ας οοοῖριαί Ἱη]- 

οἵίαν. . Ὀοίπάο Ερίπα ΓαὈίεν ααγίς ἤργαπα, πιος αἲ Ππεῖριί 

οΡ]ίααα εἰ αἆ οοοῖριῖ ἀποῖίαγ. ΑΡ οοοῖριίο ομ]φα αἆ 

Πιποῖριῖ Ῥιίπιαθ ορροβῖα πιοκ ἵπ οἱ ἤρταιαι, ἴαπι αἆ ος- 

οἴραίς, ἴπάεφαο {τοπία]τ6 οομβοῖίαν , ᾳπο πιαῖαπι [πχ 

οπιδας ΠΙ.. Εκίτεπιπι νεγο ἰππαι ἵπ ασ, {μπι 1 οεἴθεῖθ 

ἀο]1σαοπῖρας αἆ οαρῖῖδ Ἰαΐετα Πρυ]ῖ οοππεν ἀεῦοί. 

[Γοοί απίσιαπ α Ῥρεῖπια ἀΠ[ΙτιραΠοπθν πο 1ω[ετπο [αγ[απι, 

[εάἆ οοπΙχαγΙΟ πΙοάο ε[ῃοειο. 

αρ. ΧΥ. . Οπαάταϊ απϊάεπι απῖθας νεχίίσσια εί [π- 

οἴριιί [πια]. ἀεν]ποῖχο νο]απιήδ. Θὶο απϊῖεπι οοΠβγηΙασ, 

Ἱαιρο[ία [αρετ οοοῖιραί {[α[οῖα [ρίγαπι τεοία Ῥεχ νετΙΙοεΠι 

αἆ {οηίσπι ἀποϊπιμς, 1](αε Ππι[χας πιαΠς ποβῄτο 1πάῖοθ 

ἀῑσιίο ΠΠιπιας, πατάτα αἆ οοοῖραί [ρίταπι ῥτίπιαο ρατα]ε]-- 

Ίαπι τειοῖπιας οἱ αΏ οοοῖρῖίο {εχίίαπι αἆ Γγοπίοπι Ρανα]ε]-- 

Ίαπι ἀεζποῖπιαδ, Ύο Τεπιρογο {α[οῖαπι ορνο]ηίαπι ϱ11αε α 

αἱριίο τεβποίας {γοπίαίθεια οοΠΟΙΠΙΗΒ. 
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[418] ἄεφ. τσι. ΓΒύὐθετε μὲν ἐφ ὦν καὶ ὁ δύ- 

λος. ἔχει δέ τινα μετὸ τῆς εὐχρηστίας καὶ εὐμορφίαν. ἐπὶ 
συντελουμένῳ τῷ δύλῳ σιενοῦ τελαμῶνος τὴν ἀρχὴν καὶ 

τάξαι δεῖ ὑπὸ ταῖς ἐπινεμήσεσι ταῖς κατ ἰνίου, ἐκεῖθέν τε 

λοξὴν ἄγειν κορυφὴν ἐπὶ βρέγμµα. µέτωπον ὑπειλήσεται 

τοῖς κατὰ µέτωπον τῆς πρώτης ταινίας ἀγκύλην, εἶτα ἄγειν 

λοξην ἐπὶ βρέγμα, κορυφὴν, ἐπίον. απὸ ἐνίου ἐπὶ λοβὸν 

ὠτὸς δεξιοῦ καὶ ἐπὶ βρέγμα καὶ ἐπὶ τὸν ἀριστερὸν τοῦ ὠτὸς 
λοβὸν καὶ ἐπὶ ἐνίον. ταύτῃ τῇ ἐπιδέσει εἰς ἀσφάλειαν µε- 

τωπιαίαν ἡμεῖς προσαποδἰδοµεν. 
Κεφ. τζ. ᾿Επὶ συντετελεσμένῳ τῷ θύλῳ δαμτυλιαίου 

τελαμώνος ἢ ἔτο στενοτέρου τὴν ἀρχὴν ιάξαντες ἐπὶ ἰνίον 
ἄγομεν τὸ σπείραμα εὐθυτενεῖ ἐπὶ κορυφἠν καὶ βρέγμα μέ- 

σον καὶ µέτωπον πτυξαντές τὲ κατὰ μετώπου ἀνάγομὲν πά- 

ιν κατὰ τῆς αὐτῆς ἐπὶ ἐνίον. ἀπὸ ἰνίου ππαραλλάξαντες 

ἐπὶ τὸ δεξιὸν µέρος τὰ κεφαλῆς ἄγομεν παρὰ κορυφὴν ἐπὶ 

βρέγµα καὶ αριστερὺὸν κρύταφον, διπλώσαντές τὰ τὴν ται- 
νίαν ἐπὶ τοῦ προτάφου «ἄγομεν τὸ σπἐίραµα κατὰ τῆς 

αρ. ΧγΙ. Οοπρταῖξ απῖραθ εἰ οππιετα, Υσογιπι 

απαπάαπι οι ἀεοεπίί πα ῬταεσεΠεμίεπι Παρεί {οραπ.. 

Ῥμρτα οοπβγμοίαιῃ οαπιετᾶαπι απσυ[ίαε {α[οίπο οαραῖ [αρ 

οοοἱρῖῖς οἰτοι] άρα οο]]οοκπάαπαι ε[, 1πάεαπο οφ αι 

Ρε; νετίῖοεπι οἡ [Πποῖραῖ ἀποεπάιπι. Έτους οἰτουίρας 

Ρτίπιαε {α[οίας Πριμ]α αἆ {τοπίεπι Ροβ!15 Πμνο]γείας, ἀείπάς 

οβ]ίαᾳαα΄ [ρίτα αἆ Ππεῖρυϊ, νεγίισοεπι εἰ οοοῖραῖ {ετεηάᾶ, 
Δὺ οοοῖριίε αἆ αυγὶς ἀεχίτας Πρταπι εἰ Πποῖριαί εἰ αἆ Ππῖ- 

Βγαια αιγῖς Ώργαπι εἴ οοοῖριί ἀεάισεπάα. Ίος αμίεπι Ἰα]ς 

4εΙΙσαἰιοπῖ {τοηία]εια {α[οἶαπι αἆ Γεοιτ]αίειι αἀ[ίοῖας. 

αρ. ΧΥΠ. (Οοπβγμοία οµπιετα, ἀῑριιας {[α[οίο]ας 

αι εἴαπιπι απραβιοχῖς οαρίίε αἆ οσοῖριαῖ Ιοςαίο οἰΓΟΙΠΙ-- 

νο]αϊοπεπι ἀῑγεοίο αἆ νεγίίοεια, πιεάίαπαι Πποριαῖ εἰ {γοή- 

ἴεπι ἀποίπας, απάπι οοπιρ]]σαίαπι [αρτα {τοιμίσταν τΗΣΓΙΗΠη 

Γαρες οαπάεπι αἆ οοοιραῖ τεάσοίπηα», Δίᾳαε οΏ οοοῖρῖίε 

αἆ ἀεχίταπι οαρῖ ρατίεµι τεβεοίειίος Γαργα νεγοειη 1η 

Πιποῖρυί εἰ Παϊ[ίγα ἵεπιροτα ἀποίπιι. Ὀαρ]οαία εἰίαμη 

{α[οἷα 1 Επ]βτί (οπιροχίρις Γ[ρίταα Εαρενπ]εοίαπι οΡ/]- 

' 
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προσεμβεθλημένης λοξής ἐπὶ τὸ δεξιὸν μέρος τῆς κεφαλῆς 

ἐντεῦθεν δὲ ὁμοίως ἀνακλάσαντες πάλιν ἄγομεν ἐπὶ τὸν κρό- 

ταφον καὶ τοῦτο τρὶς ποιοῖμεν, ἵνα κατὰ τοῦ κροτάφου καθ 

ὑπέρβασιν ἀνακεκλασμένα ἀγκύλια τρία ὄντα κικίνων ἰδέαν 

παρασχΠ. μετὰ δὲ τὸ ἐκ τρίτου ἐλθη ἐπὶ τὸ δεξιὸν µέρος 
τοῦ ἐνίου, παραλλάξαι δὲ ἐπὶ αριστερὸν, ἵνα καὶ κατὰ τοῦ 

ἑτέρου κροτάφου τὸ αὐιὸ γένηται, ἐπὶ πᾶσι δὲ µετωπιαίαν 

συντελοῖμεν εἰς συνοχὴν τῶν ἐπινεμήσεων. 
ἄεφ. ή. 4ρμόξει μὲν ἐφ ὧν καὶ ὃ Θόλος Ἰλαυ- 

ίου. συντελεῖται δὲ οὕτως» μέτριὀν τι τῆς ταινίας µέρος 

ν ἂν 

- 

σας κατὰ τοῦ προσώπου ἀγαγὼν τὸ σπείραμα ἐπὶ βρέγμα, 
Ἆ 

πὶ κορυφὴν, ἐνίον ἐκεῖ τὲ ὑπηρέιη κελεύσας διακρατῆσαι σα: 

παραλλάξας τὸ σπείραμα µέεωπιαίαν ἀποδώσῃ, ἔπειτα οὕτω 
τὴν κατὰ προσώπου παρειµένην ἀρχὴν καιὼ εῆς πρώτης 
ἔπαγαγων ἐπὶ βρέγμα κορυφὴν, ἐνίον καταλαβοῦ κατ ἐνίου. 

Κεφ. 9. “ἀρμόξει μὲν ἐπὶ πάντων τῷν διὰ ῥευμα- 

τισμὸν ὀμμάτων χρόνιον περιεσκυΏισμένων πρὸς τὴν συνα- 

Ζωγὴν τών διηρηµένων καὶ ἄλλως ἔκ τινος αἰτίας ὑπὲρ τὸ 

ᾳπ.Π1 ἴπ ἀεχίταπι οαρῖεῖς Ῥαγίεπι ἀποίπηας. Ἱπάεφιε Ππιῖ-- 

Ηΐες τεῄεκαπα τατίαπι αἆ ἵεπιροτα ἀπείπιας, Ἰάᾳπε Τ6υ 

ορεΓαπιασ, πἲ [αρεγ {επροταπῃ αἰἴεγαπα Ρτορτείζα τεῄεκα 

αΠΟγ]ῖα ἵτία οοΠποΙΠΠοταπι Ἱάεαπι ρταο [ε {εταπί, Όσσα 

αμΐεπι [ρίγα Ιεγίῖο αἆ ἀεχίταν οεορὶῖ ρατίος αρρα]εν]ε, 

αἆ βπΙβῄταπι οοηνετίεπἆα εἴ, απο ἴαρετ ἴεπιρογαπι αἰίε- 

τηπι Ιάεπι {8ἱ. ῬΡο[ίειπο αἆ ΟΙΠΠες οἰγοαίας οοπἱιπεπᾷος 

{γοπία]επι ἀε]ραίίοπεπι οοπβγαΙπχα5. 

Οαρ. ΧΥΠΙ. Οοπσταῖί ααἷδας εἲ ΟΙαιοῖί ϱ«3ΠΊΘΓΕ. 

ία νενο οοπβταϊίασ, Ρατθ αµαάαπι πεζῖοστί {α[οῖας πι 

Γαοΐεπι ἀεπη[τα Ερίταπι αἆ Πποῖριε, γετίίεεπι εἰ οεεῖραί 

ἀποῖίο, Ιδίφιιε επι πιη][ίτο 1ρίαπι οοΠπετε Ἱπιρετανετῖς, 

εοηγετί[α [ρίγα {γοπία]επι (εΙΙβαοπεΠι ΕΧΡΓΙΠΕδ, Ῥοβεα 

[ο α {αεῖε ἀοπι][απι οαραῖ Ῥει ῥ)ίπιαπα 1η]εείαπι ρε Π-- 

οἱριαί αἆ Υνεγ!ῖοεπι αο οοεῖραῖ γεάμοῖῖο εἰ αἆ οεεῖραί ἀεἰῖραίο. 

αρ. ΧΙΧ. Ἠαεο {α[οῖαία. οπιπ]ῦπς οσα] ἀἰαίπγπο 

τμευπια1[α]ο οκι]οσγαῖῖδ, ἀῑάιιοιΙ5 ρατρας οοα]ε[οεπά1ς εί 

885 οἨ αἰἴηυαπ οαµίαια [αργα {ποπίεπα νι]παςθ [αρεαπ- 

’ 
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Εὰ. ζμας:, ΣΗ. [4τ9. 4Τν. ι ὰ 

οι ρω» τραῦμα. ΓΑΤ9} ἐπιτελεῖταυ δὲ οὕτως " 

τὴν ἀρχὴν τοῦ επεδεσμων τάξαντες κατ ἰνίου ὄόμεν το, 

λοιπὸν ὑπὸ λοβὸν ὠτὸς ἤτου δεξιοῦ τ τοῦ ἑτέρου ἐφ᾽ ὧν 

ἂν αρα κρἰνωμὲν πρώτον ἐπιγέμεσθαι. ἀπὸ δὲ τοῦ 

ὠτὸς ἐπὶ τὸν παρακείμενων κρόταφον πλαγίως ἐπὶ βρέγµα, 

εἶια ἐπὶ τὸν ἕτερον κρόταφον ὑπὸ λοβὸν ὠτὸς, εἷι ἐπὶ 

ἐνίον ἀπὸ ἐνίου λαμες .. μμ ἀρχὴν 

τὴν ἐπινέμησιν ποιούµεθα ἐπὶ οὖς ἐπὶ µέτωπον, ὥς εἴναυ 

κάτω πρῶτον τὴν τῆς πρώτης κατὰ του βρέγµατος ἐπινξ- 

μησιν ἀμφοτέραν εἰς τὸ ἔνδον ἐνανιίως ἀλλήλαις σὲσημΣιυ)- 

οί αἳ δὲ ἐπινομαὶ κατὰ τῶν αὐτῶν, ἐπιτελεῖταυ δὲ 

καὶ ἄλλος ἐπ δυοιν πε να ἧς μὲν ὑπὸ τὴν διαϊσεσιν 

γεµοµένης, ἡς δὲ ὑπὲρ αυτην σεσημειωμένης ἐνάτεθας πρὸς 

τὸ ἐνδον. αἱ δὲ ἐπινομαὶ τῆς μὲν πάτω πρὸς τὸ ἄνω, τῆς 

δὲ ἄνω πρὸς τὴν κάτω. 

Κεφ. κ. Εὐθειε μὲν ἐφ᾽ ὦν βρέγµμα καὶ τὰ παρα- 

κείµενα τούτῳ συνεπιδῆσαι Φέλομεν, ἐπιεέλεῖταυ δὲ οὕτως ̓ 

. 

ἐπὶ τῷ καλουμένῳ ἡμιθόόμβῳ γεγονότυ χωρὶς τῆς μετωπιαίας 

μάς Ίάοπεα εί, Φίο απίεπι Γμ[ορίίατ, ΕΒοβίο {α[οίαο αἀ 

οεοῖραῖ οαρίίε γε[ιάαιιπι αἲ απτῖς γε] ἀεχίταρ εἰ Απίῄτοε 

βΏταπι ἀποίπιας, οαὶ τερίοπί Ῥτίωααι ἀ1βτιραϊ οἰγοιῖ ατα 

ἠαάισεπιας, ΑΌ απτθ Υετο αἆ ῥρτορῖπομα ΤΕΠΙΡΟΤΑ οδ]Ίφπε 

αἆ Πποίραξ, ἀεῑπάε εὰ οσοΐραῖ, Ῥοΐεα αἆ α]]α ἐεππρογα 

[αῦ αιικῖς βρναπι, ροβνοπιὸ αἆ οεοῖραῖ Γραπῃ ἀποϊαιαδ. 

ΑΡ οσοῖρΊο αά[γιοίο {α[οῖας Γαρεγ]η]εοῖο σαρΊίο οἵγοι [ται 

βρια αγείια αἆ {οπῖσπ Πως, «πο Ρτίου Ῥεϊπιϊ οἱχ- 

ομΐις α Πποὶρίίε Ργουθάεπ[ς 1ω{ετίος πι απρίίας, πῖτ]δ- 

ας 1Πίτο Πδῖ πιλίαο οΡρβοΠ(6 τεραπάΐ5 Ῥχορε 1ρ[α5 οἵτ- 

οππινοἰιίίοπ65. ΕΠΙοΙάΣ νετο εἰἶαιι αἶῖεν εκ ἆμαδιις5 ϱο- 

τοπασίϊς, αἰίοντα «αίάεπι 15. οἰγοπίέαπα, αἰίενα νεχο Γαρευ 

ἀρίαπι ἀῑπιραεμά(ς, αἰγίδαο πίχοτίαπι γεραπάῖδ εναάεῃ- 

ελης. Ηϊ οἰγοιίίας ία ρτοσεάαπ!, μπο ϱπ]άενη {ηζετηε 

Γωσῇαπα, α]ίογο γετο [πρειπο ἀθοτ[απι ἀμοίο. 

6αρ. ΧΧ. «Οοποῖμπα απϊάεπι ει ἀε]ραίίο, ααἴριις 

Πποιραϊ εἰ Ἰαΐο ργοχίπια5 ρ411ε8 [αι]. ἀθνίποῖινε νοἱαποας. 

Φίο αἴεπῃ Ῥετβοϊίατ. θἰγιιοῖα 4πας Γεπήνμοπιρας γοσαίαν 
ι 
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Κά. Οµατι ΧΗ. [479.] 
απὺ τοῦ ἐνίου ἄγομεν τὴν ἐπινομὴν παρὰ κορυφἠν λοξῶς 
ἐπὶ µέτωπον. («λάσαντες τὴν ταινίαν κατὰ τοῦ μετώπου 
μηνοειδῶς, ὥστε τὸ μὲν σιμὸν αὐτῆς νεύειν ἄνω, τὸ δὲ 

κυρτὸν ἐπὶ μµεσόφρυον βλέπειν ἐπὶ τὰ ἀντικείμενα τῆς κο- 
ρυφῆς καὶ ἐπὶ ἐνίον ἄγομεν καὶ οὕτω τὴν θρεωπεαίση πβάρτ 

δίδοµεν. αὕτη ἡ ἐπίδεοις μετὰ τῆς εὐχρηδτίας ἧς παρέχευ 

ὁ λαγωόύς ἐσεί πως εὐπερέπέσεέρα, 

Κεφ. κα. άρμόξε μὲν ἐφ ὧν καὶ ἡ σπεγκρανἰς. 
ἐστὶ δὲ πολὺ ἀσφαλεστέρα" μετὰ γὰρ τὴν σπεγκρανίδα ὃ 
λαγωὺς χωρὶς των ἐπιπλέκεται, ἵνα μὴ πολυλογώμεν. 

ἄεφ. κῷ. “άρμόδει μὲν ἐφ ὧν καὶ ἡ) ἀδέσποτος Θαἳς, 

λέγω δὲ ἐπὶ βρέγµατος καὶ τῶν πλησίον τόπων. συντελεῖ- 

ται δὲ οὕτω" σύμμετρον µέρος ἑἐάσας τῆς ταινίας κατὰ 
προσώπου παρειμένον ἕλκε τὸ σπείραμα κατὰ βρέγματος 

ἔπ᾽ ευθείας ὡς ἐπὶ ἰνίον, ἐκεῖθεν δὲ παραλλάξας ἄγε ὑπὸ 

λοβὸν ὠτός. ἐπὶ βρέγμα καὶ λοξώς ἐπὶ ἐνίον, ἀπὸ ἐνίου 
λοξώς ἐπὶ τὰ ἀντικείμένα µέρη καὶ ἐπὶ βρέγμα κρὀταφον 

ἀε]ίραμοπα οἰίγα {τοπίπίθια {α[οἶαπι αἳ οοοῖρίίο Ρρταείες 

νεγίοεπι οβ]ῖφιιο αἆ {τοπίεπι οἰγουϊίαπι ἀποίπιας, ομχναία 

Ῥτορε {τοπίεπι Ίπηαο {αἱοαίαθ πιοάο {α[οία πί οΟποαΥα ΡαΓ8 

1ρβ186 {ατίαπι Ῥτουυπιραί: «οΏπεχα νετο Ιπίετοϊίαπι {ρε- 

οίαη5 αἆ ορροβίαθ νετἰ]οῖ Ῥατίε εἰ  αἆ οοοῖραῖ [ρΐγαπι 

ἀποίπιμς, {ἴοφπε {γοπία]θιι {α[εἶαπι αἀ]ίοίπιαδ. Ίαεο ἀε]]- 

β4ἱῖο Ῥχαείου εαπῃ ᾳ παπι Ἱερα εχ]]ρεί υἨΗἰαίεπι ᾳαοἆαπι- 

ΠΙοΟᾷο Ρχαεο]ατῖοχ ο[ί, 
οαρ. ΧΧΙ. Ἰάοπεα εβ εἰ ααἱρας οα]νατῖαο ἀε[ραίϊο, 

{εά πιπ]ίο [οουχῖου, Ῥεταοία {βίας οα]νατίας ἀε]]σαιίοπε 

Ἱερας [πο αυτίρας Γαρεν]η]οίίατ Ἱπιρ]σαίπχαἁς, πε οορἱο[α 

]οφιια5. 

αρ. ΧΧῆ. Ἠαπεο ἀε]ῖραίίο απαίρμς εἰ [πο αμίογθ 
Τ]αῖο 1άοπεια «ΠΒ, Ἠίΐεο νετο Πποῖρίιϊ αο γυἱοἰπῖθ ε]ιθ Ἰο- 

οἱ. δίο αιίεπι οοπΠοΙαχ. Οοπιπιεπίθπι {α[οίαο Ρραγίεπι 

{αροεν {αοΐεπα ἀειη] [αμα Πίο [ρίταπιααε α Πποὶρίίο ἀῑχεοίο 

αι αἆ οσοῖριαῖ ἰχαΜΙΙΟ; 1Πάθ νετο ἀε[εοίεπίεπα [αρ αἷ-- 

11 Άρταπι 1π Πποῖραί εἰ οῬ]φιο αἆ οοοῖραί ἀποῖίο. ΑΡ 

οοοἱρΙίθ οἈ]ίᾳιε αἆ ορρο[ίαθ ῥρατίε εἰ αἆ {[ιποῖραῖ ας 
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Εά. ΟΠατι, ΧΠ. [479. 480. ] 
ὑπὸ λοβὸν ὠτὸς, εἰ ἐπ ἰνίον' ἔπειτα τὴν κατὰ προσώπου 

παρειμένην ἀρχὴν ἀναγαγών. πτύσσε κατὼ μετώπου τρὶς 
μαθ᾽ ὑπέρβασιν, ὥσιε ῥαθμηδὸν αἀλλήλαις ἐπικεῖσθαι καὶ 
οὕτως ἐπ αὐτῶν κατ αὐτὴν ἔπαγε τὴν µετωπιαίαν. 

[4501] εφ. κγ. «ἄρμόδει μὲν ἐφ ὧν καθ ἓν μὲ- 
ϱος ἐπιδῆσαυ Θέλομεν Ίένυν ἤτοι τραύματος χάριν ἢ ἔξαρ- 

Ὀρήματος ἢ τοῦ κυνικοῦ καλουμένου σπασμοῦ ἤ τινος ἄλλου. 

αρχὴ κατ ἰνίου λοξὴ ἐπὶ κορυφἠν καὶ βρέγμα κρὀταφον 
παρειαίς' εἶθ ὑπὸ γένειον καὶ λοβὸν ὠτὸς ἀντικειμένου 

ἐπὶ ἰνίον, ἀπὸ ἰνίου ἐπὶ /έγειον λοβοὺς ὥτων, μετὸ δὲ τὴν 

γενειάδα ἐπὶ ἐνίον, αἳ δὲ ἐπινομαὶ κατὰ τῶν αὐτῶν. οἕὗ- 

τως ἄνπερ ἄνωθεν κάτω συμφέρη ἐπιδεῖν, συντελεῖται δὲ 

αὕτη καὶ κάτωῦθεν ἄνω οὕτως: ἀρχὴ ἐπὶ ἰνίον τὸ σπείραμα 

ὑπὸ λοβὸν ωτὸς ὑπὸ ήένειον' εἶτα παρειὼςν εἶτα λοξὴ ἐπὶ 
βρέγμα ἐνίον, εἶτα γενειὰς καὶ µετωπιαία. 

{επιροτα [αρ ααγῖς Πῦταπα, ἀεϊπᾶε αἆ οεοῖραῖ, Ῥοβεα ἆε- 

πι] [[απι Γαρεν΄ Γαοίεπι {α[οῖας οαραῖ τεάμοεπάο Γαρετ {τοι- 

έοπι Τετ ἵπ αά[οεπία τερ]ἰδαίο ᾳπο σταἀαίϊπι ΠΡΙ πιαίπο 

πουππιραπί, Ποφπο Ῥο[βεα 1π ρίαπι {ποπία]επι {Τα[εῖαπι 

Ιηγε]ίο. 

αρ. ΧΧΙ]. Ἠαεο ἀε]ῖραίίο 19 οοπρτιέ, ααἴρας 

πηΊσα ρατίε οὗ να]πης αιί Ἰακαίίοπεπι ααὶ ογπῖομπι νοσα- 

ἴαπαι Γραίπιαπα αιπί αἰἶαπι οαααπάαπι οϐ οαπίαπι πιαχτ]]απι 

ἀεν]πεῖτε γο]απια. Εα[οῖαο εαραῖ οτ[απι Πί αἨ οεεῖρῖίθ 

οῬΜᾳαππι αἆ γετῖοεπι, [ποιραξ αο ΤεπΙιροτίπ οἱίεταπι Πι-- 

χΙ]]ατῖ {εγείας; ἀείπάο ΓΗ9 πιεηίαπα εἰ αμγῖς ορροβίαθ 

Άρταπα αᾱ οοοίραί, ΑΓ οοοῖΙρῖίε αἆ πιεπίππι οἱ αὐγίαπι 

Άρτας, αἰᾳαπε ροβ πιεπῖπαπι Ίπ οοοῖραί, Ηϊ 1π 1 [απ 

{να οἴγοιίῖης, {1 {απρεγπε ἀεοχ[απι ἀεν]ηοῖτε οοπ{εταί, 1Τρ[ε 

νετο ἀε]]σα[ο ρετβοϊίας εἰῖαπι 1π{εγπε {Γωχ[απι Ἠος πιοᾷο. 

σαρηιί {α[οϊαο οχαἰαίαχ αἲ οοοῖρΙίο, [ρίτα [10 αατῖς βρταπι, 

[αρ πιεπίαπα ἀποαίανς ἀεϊπὰο ππαχ]]]αιῖ, Ῥο[ίεα οῬ]ῖαιᾶ 

αἆ Πποῖριῖ εἵ οοοῖραίῖ, πιος πιεηίπα εἰ {τοηία]ϊς, 
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Εά. Οµατῖ, ΧΠ, [450] 
Κεφ. κὸ. «ἁρμόξουσα εἱρίσκεταυ αὕτη ἐφ᾽ ὧν κατ 

ἀμφότερα τὰ µέρη τῆς γένυος ἢ ἐξαρθρήματα ἤ το ἄλλα 
µέρος τῆς ἐπὶ τῆς μονομεροῦς εἰθημένον ἐστίν. ἀρχὴ κατ 
ἐνίου λοξὴ ἐπὶ κορυφὴν, βρέγµα καὶ παρειὼς ὑπὸ γένειον, 
π 3 ῃ ’ ῃ ἃ κ. ( μι 
εία ἑναντία κξιμὲνη γνάδθων παρειας καὶ ἐπὶ βρέγµα κατὰ 

” . , «“ 3 3 

τῆς προσεμβεβλημένης ἕως χίασµα γίγνεσθαι ' εἶτα ἐπὶ ἐνίον 
ς Δ 3 ὃν) { ” 3 ΄ 

καὶ ὑπὸ λοβὸν ὠτὸς, γένξιον ἐπὶ ἐνίου καὶ µετωπιαία. 

ἄεφ. κε. 4ρχὴ ὑπὸ ἐνίῳ ὠτὸς καὶ ὑπὸ γενειάδα, 
εἶτα παρειᾶς καὶ λοξὴ παρὰ κορυφὴν ἐπὶ ἐνίον ὑπὸ λοβὸν 
ὠτὸς ἀντικειμένου ὑπὸ γένειον, ἔπειτα παρειᾶς, ἔπειτα λοξὴ 

κατὰ ῥρέγματος ἐπὶ ἐνίων, εἶια μέτωπιαία. 

Κεφ. κατ. “ἱ µεσύτης τῷ ἰνίῳ ἐντιθέσθω τὰ εἰλή- 
µατα, ἀπὸ κορυφῆς δὲ λοξῶς ἐπὶ βρέγμα, ἵνα κατ αὐτοὺς 

ε.. ῃ αν ο 3 Δ , 

χίασµα γένηται, εἷε ἐπὶ παρειᾶς ὑπὸ γένειον ὑπὸ λοβοὺς 
” 3 , 3 τε 3 .. 3 

ὠτων ἐπὶ ἐνίον, ἀπὸ ἐνίου κυκλοτερώς ἐπὶ µέτωπον καὶ ἐνίον" 

αρ. ΧΧΙΥ. ᾖἸάοπειπι 1 οοπιρεείας ααἷδας μἱα- 

ταπι(πε ππαχῖ]]οο Ῥατίαπν αιἱ Ιμχα[οπεν οΡριρφετίιπί αι 

απἶάαπα αἰϊπς α[εοίᾳφ οπΙ ἵπ πηϊπιεπιρτί οαρ][ίγο ΠΠΠΙεΤΑ- 

ας εΠ, ϱαριῖ {α[οῖαε αἆ οοεῖριαέ οΡ]ίπιια [ρῖτα ρει γε- 

ΊἼσεπι αἆ Πποῖραίϊ εἰ Ρεηας [0 ππεπίαπα Γεταῖαχ, Ὠεϊπᾶς 

οοπίγατῖα ππαχ!ῖ]]] Ιποιιηρεης Ῥατοῖας εἴἶαπι αἆ Εποῖραϊ 

{αρες Ρτῖας Ιπ]εοίαπα, φιιοαᾷ ἀεοπῇας Πας Ῥο[ιεα αἆ οσοῖ- 

ρα εἰ {10 αατὶς Πρταπι εἴ πιεπίαπι, αἆ οεοιραί ἀεπῖφαθ 

{τοπίαιας οἰγου]ίας ἀπσαί[αχ. 

αρ. ΧΧΥ. ὨῬἙτίπαπι οαμαί [αῦ απχῖς Ἰπίο οταν 

εἰ αἆ σεπῖαίεπι. Ὠεἰπᾶε ρατεῖα εἰ οβίῖφια α νεγίοε αἆ 

οεοῖραΐξ Γαῦ ααγῖ ορροβίαο βθταιι αἱ [αῬ πιεηίμι, Ροβεα 

ῥαγεῖας [πααίαχ} πιοχ οῬ]αια α Πμοῖρίίο αἆ οεοῖραί, Ρο- 

ἤτεπιο {γοπία]ις {α[οῖα, 

αρ. ΧΧΥΙ. Εα[οῖαε πιεάίππι οεοῖιρῖᾶ Ἱπροπαίατ. ΑΔ 

νετί]ος νετο οῬ]ααε αἆ Πποῖραϊ οἰγοιπινο]αίίοπες, 41ο 5 

ομίαίηυς Παῖ, Ὠεϊπάο Ρεν πια]ας [10 πιεηίαπι αὖἲ αΠΡΙΙΙΗ 

Άυνας ο. οοοῖραί, αὖ οοοΙρῖιίε 1 οἵρεπι πά Εγοηῖεπι εἴ 



Τ44ΗΝΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΙΠ.ΙΗΣΜ.ΩΙΝ ΒΙΡΒ.ΙΟΝ, Ἅπος 
Ἐά. Οµατ. ΧΗΠ., [450. 484.] 
κι / Δ , ῃ ς αν Ν χ ἃ ο εἶτα γενειάδα καὶ μἐτωπιαίαν, αἳ ὃ ἐπινομαὶ κατα των 

αὐτῶν. 
Ν [ή .) ιά 

ἄεφ, κξ. “ µεσότης κατὰ μετώπου τα σπειράµατα 
3 3 στ μι 

ἐπὶ ἐνίον καὶ κατ αιτοὺς χίασμα" εἶτα ὑπὸ λοβοὺς [481 1] 
./ ο ο Ἡ 3 ω σ λ π 3 ν, [ ἀ 

ὥτων ὑπ ἀνδερεώνα, Σίτα παρειαὶ καὶ ἐπὶ βρέγμα, λοξαὺ 

ἐπὶ ἐνίον, εἶτα γενειας καὶ µετωπιαίας. 
΄ 3 ε 3 ] 

ἄεφ. κη. «Ἰζεσύτης κατ ἐνίου. αἳ ἀρχαὶ ὑπὸ λοβοὺς 
5, Λ » ᾽ Λ ς ” 

ὥτων, ὑπὸ γένειον, ἔπέιτα παρειᾶς καὶ τὰ λοιπὰ ὁμοίως τῇ 
λα / 

πρὸς ταύτης. . 
’ 3 3 3 Δ Δ Δ 

Κεφ. κ. ἄρχὴ κατ ἰνίου τὸ σπείραμα ὑπὸ λοβὺν 
. , 3 .. 3 

ὠτὸς ἐπὶ κρὀταφον. ἐπίβρέγμα λοξῶς ἐπὶ ἐνίον καὶ µέτω- 
-” 3 -” 

πιαίαν, αἱ ὃ᾽ ἐπινομαὶ κατὼ τῶν αὐτῶν ἐπὶ πλέον. ἔπι- 
’ ο » ” » , 

δέοιτο οὕτω κάτωθεν ἄνω ἢ ἄνωθεν. συμφέρει οὕτως ἔπι- 
δεό Ἡ Γ Δ ον 18Η ο ὁ Δ ορ ΄ Δ / 
ἔθμενα αρχὴ κατ ἰνίου λοξη ἐπὲ κορυφην βρεέγμα καὶ κρὀ- 

ταφον, ὑπὸ λοβὸν ὠτὸς ἐπὶ ἰνίον καὶ µἐτωπιαία. 
; 2 Δ 3 3 Δ ) Δ 

Άεφ. λ. ἀρχὴ κατ ἰνίου. τὸ σπείραμα ὑπὸ λοβὸν 
3 3 ’ αλ» ἃ 3 

ὠτὸς ἐπὶ κρόταφον καὶ ῥᾳΐγμα, λοξῶς ἐπὶ ἐνίον καὶ µέτω- 

οοοῖριΐ; Ῥοβεα ἴππι πιαχϊ]]ατεπι, ἴππι {[γτοηία]επι {α[οεἶαπι 

Βτιπίο εἰ [αρετ 1ρία5δ οἰτομῖϊαδ. 

αρ. ΧΧΥΙΗ, Μεάίαπι {πρευ {τοπίεπι, [ρίταε αἆ οὐ- 

οἴραί εἰ 5 ομα[πιας, . Ώειπάε Ἱπία απτίαπα Ώθγας Γιῦ 

πιεηίπι, Ῥοβεα Γα[οίας πιαχί]]ατες εἰῖαπα αἆ βποῖιραϊῖ, οὓ-- 

οῬ]ίφααε αἆ οοοῖραῖ. Εοβτεπιο ἴαπι ππακ]]]ατῖς, {μπι {ΓοΠ- 

ἰα]ις Πνπσίττ, Ἱ 

αρ. ΧΧΥΠΙ. Μεάίαπι [αργα οοοίραῖ, αριία {10 

αγία Ώργας πα πιοπίαπι, ἀε]πάο ππαχϊ]]ατῖς εἰ τε]ῖησα 

Ρταεοεάεπῖ οοπ[πιϊΗίος Ετιθπίατ, 

αρ, ΧΧΙΧ. Οαραῖ {α[οίαθ {αρετ οεοῖραῖ Ιη]οἴαίατ, 

Θρίτα [0 ααγὶς Ώρνααι αἆ ἵεπροτα αο Πποῖρυιί ἀποαίιχ, 

ουΐηαε αἆ οεοῖραϊ εἰ [πχοηία]επι. Οἰγουῖίας ααίεπι {ρε 

Ἠα5 Ρατίεδ, Ῥίγε, δίο ἀε]ῖρσαίῖο Ππαεπάα ε[ὶ Ιπίεγπο 

Γαγ[απι νε] [αρενπε ἀεοτίαπ. Πα ἀειιραίίοπες οοπ/[εγαπί 

αΌ οοοἱρίίιε οὐ]ίφπα αἆ νενίίσεπα, βποῖϊραϊ αἴηιε ἴεπροτα 

{ας αιτῖς Ώργαπι αἆ οοοῖραί, Παΐηιο {Γοπία]1ς. 

αρ. ΧΧΧ. ϐθαρυῖ Εαίοιαο αἳ οροΙρ]ο ογΙαίυγ. 

ὁρίτα Γρ απτῖς Πρχανα αἲ επιροτα εἳ βποῖραϊ, ομ]ίααε 



0 ΓΑ4ΗΝΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ἘΠΙ4ΕΣΜΩΝ ΒΤΠΙΟΝ. 
Εά, ματι, ΧΙ. [μεί. 482 1 
πιαία ο μός τὸν ἔξω κανθὸν καὶ ἐπὶ βρέγµα, λοξὴ ἐπὶ ἑνεονς 

ἀπὸ ἐνίου λοξὴ ἐπὶ βρέγµα ἀνεικειμένη τῇ πρὸ αὐτῆς χιά- 
ζουσα τὸ βρέγµα, νο ὑπὸ λοβὸν ὠτὸς ἐπὶ ἐνίον καὶ µε- 
τωπιαία. 

Άεφ. λα. Ε µεσότης καθ ἰνίου. αἳ ἀρχαὶ ἐπὶ κο- 
ρυφἡἠν βρέγµα χίασµα ποιοῦσαι κατ αὐτοῦ, εἶθ ὑπὸ λοβοὺς 
ὥτων ἐπὶ ἰνίον, εἶτα µετωπιαία, 

Ά εφ. λβ. "Ε µεσότης κατ ἐνίου, αἳ ἀρχαὶ ὑπὸ λο- 

βοὺς ὤτων ἐπὶ τοὺς ἔξωθεν κανθούς" εἷς ἐπὶ βρέγµα καὶ 
ἐνίον, εἶτα µετωπιαία τινὲς καὶ γενειάδα προστιθέασο. 

[492] Κεφ. λΥ. Ἰὴῆν εὐθεῖαν διμερῇ φορβέαν ἔπι- 
δήσαντες χωρὶς τῆς γενειάδος ἐπὶ τέλει ἐπὶ τὸ ὕψωμα τῆς 

ῥινὸς ἀπάγομεν, εἴτ ἐπὶ ἐνίον καὶ στεφανιαίαν προσαποδϊ- 
δομεν. 

εφ. λδ. "Ομοίως τῷ ἀνεξευγμένῳ ἐπιδεδεμένῳ καὶ 
τὴν γενειάδα προσαποδίδοµεν. 

εἆ οοοῖριῖ εἰ {τοπία]ϊ αἆ εχίεγπαπα οου]ϊ οαπίλαπι αίφπε 
αἆ Πποῖρυί, ΟΡ]αια αἆ οοοῖριΐς αΏ οοοΙρῖίε οὐ]ίαπα αἆ 

Εποϊῖραϊ ἀποδίαχ,- ᾳπαο Ῥγαεοςάεπίῖ ορροβία Ππεῖίριϊ ἆε- 

ευ[αί; ἀεϊπάε [αρ αιτῖ Πρταπι αἆ οοοῖραί {εταίατ, {ποι- 

{α]ΐδᾳπε ορι5 Ρετῃοῖαί, 

σαρ. ΧΧΧΙ. Μεάϊῖαπι Γαρεγ οεεῖραί Ππ]οίαῖαχ, οαρῖἴα 

Ρετ νετίίοεπι αἆ Πποίριί ἁποία οἨϊα[αναπι π ϱο {αοιιπί; 

ἀείπάε [ας αατῖαπι Ώρτας αἆ οεοῖραῖ, Ρο[εα {γοπία]ϊ αἆ- 

πιονεαίαΓ, 

αρ. ΧΧΧΗΠ. Μεάίαπι Γαρτα οοοῖραί Πταδίατ, οαρῖῖα 

{ας αυτίαπι .Ώρταν αἆ εκίεγποδ οοπ]ογάπι αΠΏβα]ο ἀισβ-- 

αν5 ἀεϊπάε αἆ Πποῖραϊ εἰ οοοῖραῖ, Ροβθεα {τοπία Ρροβία. 
βι {α[οῖα, αι]άαπι «ποαπε πιεπῖπαπι αἀπιογεπί. 

6αρ. ΧΧΧΙΠ. ἨΠεοίαπι Ῥάπιεπιρτο οαρ]ίταπι ἀενίπ- 

οἴσπι οἴίτα πιεπίῖπαπι 1Π πε αἆ πα [απιπίαίεπι τεδπεῖ- 

πημδ, ἀεϊπάε αἆ οοοῖραϊ οοχοπατίαπι(αε αᾖοίπηις. 

αρ. ΧΧΧΙΥ. Ἅᾖ«Θἰπ] πιοάο ουπ]αραίαε {α[οιαοπὶ 

Γαοίαε πιεπίάπαπα αἀάϊπιαθ. 



ΓΑ 41ΗΝΟΤ ΠΗΠΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙ(ΕΣΠΜΗ.ΩΝ 8519 4101ν. τοτ 

Ἐά. Όἶαντι. ΧΠ. [195.] 
ἆ εφ. λε. «ὕτη ἁρμόξε ἐπὶ τῶν κατὰ πολλὰ µέρη 

τῆς κεφαλῆς καὶ τῶν παρειώῶν ἐχόντων τραῦμα. τῇ λοξῇ 
διμερεῖ φορβέαν συνεπίδησον καὶ μετὰ ταῦτα καὶ Γλαυκίου 

σκάφιον, εἶτα οὕτω τὰς διμερεῖς φορβέας. ἔνιοι θεατρικώ- 
τερον βουλόμενου κέφαλον ἑτοιμάσαντες ἐπιθῥάπτουσιν. ἡ 
αὐτὴ γίνεται ἄλλως καὶ ἄνευ τῆς Λοξῆς φορβέας καὶ τῶν 

γενειάδων. 
Κεφ. λστ. «Σύμμετρον µέρος τῆς ταινίας ἑάσας κατὰ 

προσώπου κρέµασθαι, ἕλκε τὸ σπείραμα ἐπ εὐθείας ἐπὶ 
ἵνίον κἀκεῖθεν ἐπίδει τὴν εὐθεῖαν φορβέαν µέχρι τοῦ σκε- 

πούσηο ὕλης παρειὰς καὶ τῆς κεφαλῆς καὶ ἐπὶ τέλει τὴν 

κατὼ προσώπου παρειμένην ἀρχὴν ἀνακλάσας ευὐθυτενῶς 
ἐπὶ κορυφὴν ἄπαγε ἐπὶ ἰνίον καὶ καταλαβοῦ ὁμοίωςν ἐὰν 

Φέλης ἐπιθεὶς τὸν λοβόν. 
Κεφ. λδ'. Τὸ ἡμιῤῥόμβιον προσλαβὸν τὰ καλούμενα 

τα οὕτως ὀνομάζεται. ἐπιδεῖται ὃ᾽ ἤτου εὐπρεπείας χάριν 
ἐν µονοµαχίαις ἢ γάριν τοῦ κράτημα /ίγνεσθαι τῆς πεφα- 

λῆς ἐπὶ προσώπου τινὸς συμπτώµατος μεθοδευοµένου" αλλ 

0αρ. ΧΧΧΥ, Ἠαεο 16 οοπαταϊξ απὶ {π πιπ]ς οαρῖ- 

[1 αο σεΠαΤΗΠΑ Ρατγίίρας να]πας Ἰαρενί. ΟΡΙᾳπα {α[οῖα 

ὑϊπιεπωργο οαρ][σιπα οοπνΙποϊίο; Ῥοβεα «ποπε (απο 

Γοορβαπι, ο ἀείποερθ Πα ἨῬήπιεπιρτα οαρ]ίτα τερείᾳς, 

Νοπηπ]Ι Ἠαπο ἀε]ίσαίίοπεπι [ρεοίασαπ]ο οε]εβτίογεπι ἀεί- 

ἀεταπίος οερ]λα]ι «οπιραγα{Ηπ α[αππί, Ἠαεο αἰῖο πιοζο 

ἴαπι οἴἴτα οαριβχαπα, ἴππι οἴίτα πιοπίῖπας οοηΠοΙίας. 

αρ. ΧΧΚΥΙ. Οπαπι οοπιπιοᾷεταίαπι [α[οιαο ρατίεπι 

ἵπ 14οἶεπι ρεπάετο [Πνοτῖς, ϱ ἀῑγεοίο αἆ οεοῖραί {[ρίταπι 

ἀἰάποιίο; Ἱπάεφπε τοσίαπι οαρ][γαπα ἀενιποιεπάο οοπ/ῇοε, 

ᾳποαά τπῖνεγ[απῃ πεπαπῃ οαριίηιο σοπἰεχεγῖθ, Αίηαε ἵαπ-- 

ἀεπι ἀειπ]ῇανα [αρεγ [αοῖεπι οαραῖ τεοία ρε; νοεγ!ίῖσεπη τθ- 

Πεοιεπἀο αἀ οοοῖραί τεάποῖίο, εοάεπιᾳαε πιοᾷο { γνε]ῖς 

Άρτας αὐπιοίαπι ἀε]ὶραίο, 

αρ. ΧΧΧΗ. ΦΘεπήχΠοπιρας γνοσαϊπ 41γες αἀθρίις 

ία ποπηαίωτ. Πε]σαίατ αιίεπι απῖ ἀεοοτῖς Εταϊῖα 1Π 

βἱαάια[οτῖῖ ἀπε]]] απὶ αἱ οαραί ἵπ αἰῑοι]ας Γαο]εῖ [Ὑπιρίο- 

αηα116 ΟΙΓΑΙΙΟΠε ϱΟΠΗΠΕΑΙΠΣ. Αἲ { ἀεροτῖς στα[ῖα ἀε]ὶραιῖο 



7098. Τ44ΗΝΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΙΝ ΕΠΕ ΣΊΩΙΝ ΙΡ ΤΟΝ, 

Εά. Οµασι. ΧΗΠ. [450. 485.] 
3 3 - ΄ [ή “ »ν . -- 

Σὲ μὲν εὐπρεπείας ἕνεκα ἐπιδέοιτο βραγξα εἶναι δεῖ ταῦτα 

καὶ ἓν µέσω τῷ µετώπῳ τεεώχθαι. οὕτω γὰρ ἂν τὴν ἐἔμ- 
Δ Δ - ; 3 η 

φέρειαν πρὸς τὸ ζῶον ἀποσώξοι" εἰ δὲ κρατηµατος μεγάλα, 
ϱ α , ’ ο ἳ 
ἵνα τις λαβόμενος τῶν δακτύλων ἀγκύλων κραιεῖν δύναταν 

' 

μαὶ ἓν µέσῳ. 
’ 3 » ε Άεφ. λη. Ἐπιτελεῖται ὃ᾽ οὕτως" ὁ βρόχος ὃ καλού- 

Ἂ 3 3 , Π ” 

µενος βουκολικὸς δι ογκυλωμάτων, συντόμῳ ἐν τῷ περὶ 
/ 3 ΄ [ι ΐ.. ουν , ” ΄ , 

βρὐχων ἐκδεδωκαμὲν πολλακις, ἐξ ἑνὸς μέρους τοῦ ἐπιδέ- 

σµου ἐπὶ μετώπου Ἱάσσεται καὶ ἐπ αὐτῷ ἐπιτελείιαι τὸ 
ἡμιῤῥόμβιον η πλινθίον καλούμενον, 

, 3΄ 5 

[4955] Ἀεφ. λ’. ᾿4ρχὴ κατ ἰνίου. τὸ σπείραμα 

ἐπὶ κορυφὴν, ἐπὶ βρέγμα µεσόφρυον ὀφθαλμὸν, ὥστε κα- 
Π ας ος -ᾱ Ν 9.-4 κ αι ρα Ἡ 5 / λύψαι, εἰθ υπο λοβον ὥτος καὶ ἐπὶ ἰνίον, εἶτα μετωπιαία. 

Άεφ. μ. ᾿ἀρχὴ κατ ἰνίου. τὸ σπείραµά γ ἐπὶ κο- 
ουφὴν, βρέγµα, µεσόφρυον ἐπὶ ὀφθαλμὸν, εἶτα οἶμαι παρέλ- 

κειν ὑπὸ λοβὸν ὠτὸς ἐπὶ ὀφθαλμὸν, ἐπὶ βρέγµα, ἐπὶ ἐνίον, 
εἶτα µετωπιαία. 

Παΐ, Ίπο ΈΏχονεν Ππί απτοθ οροτίεί αἱ αἱ ἵπ πιοβῖα [γοπίς 

ε]οϊεπάαε: {ο οπῖπι απῖπια]ϊ ε[ῃσίεπι [εγναπί; Π νετο 

οαρ1{16 οοπΗπεπᾶΙ σγαῖϊ]α ΠιθσΠα8θ6, 41ο (πῖ5 οµΓνοθ ἀῑσιίος 

[οσ{1ίαδ, εἰίατα 1 ΠιεᾷΙο οοπ!ῖπεγε αμεαῖ, ΄ 

σαρ. ΧΧΧΥΠΠΙ. Ἱία νετο Ρεγβοϊίατ. Οπῖ Ίαππεις 
Ρα[ογα]5 απἲ ρετβπης, οοποῖ[ε Ί1μγο 4ε Ἰαφιεῖς ρἱεγαπιαπε 

ἰταδιάιπααςδ, εκ πα Γα[ο]ας ρατίε 1π {γοπίε Ἰοοαίαν αίᾳπε 

Γαρεν απο ρετγΠοτίας {επατμοπιθας ααἲ αι Ιασεγειίαβ νο- 

οιἰαίμτ. 

0αρ. ΧΧΧΙΧ. ΔΡ οοοῖρίίε οχοτάίαπ, Θδρίγα Ρεν 

νετιῖσσεπι αἆ [ιποῖραί εἰ Ἱπίετοϊ]απι ἁμοαίας οσα 6ΟΙΙ- 

1εοίατα; ἀείπάε [8 αιτῖς Πρταπι αἆ οομ]απι οἰίαπι αἆ οο- 

οἴραί, Ῥο[ίγεπιο αἆ {τοπίεπι. 

6αρ. ΧΙ, Ἐκοπάίππι αἳ οεοἱρίο. Οἰποππινο]α[ῖο 
Ρε; νετίῖοεπι, Πποῖραξ, Ιπίετοϊ]απι αἲ οου]απ {εταΙασ; 

ἀείπάε [αρ αατῖς βργαπι αἆ οοπ]απα, αἆ [Πποῖραί, αἆ οοοί- 

Ραΐ; Ῥο[κχεπιο {γοπία]ϊς {Πἱ ἀε]ισα[ίο, 



14 4ΠΝΟΤ ΗΡΙ 40Ν ΕΠΙ4ΕΣΜΩΝ ΤΙΡΗΙΟΝ, 396 

Εὰ. Όματι. ΧΠ. [193.] 
Λεφ. µα. ᾿ρχὴ κατ ἰνίου. τὸ εἴλημα κατὰ κορυ- 

σἡν, βρέγμα, µεσόφρυον ἐπὶ ὀφθαλμόν' εἶἴθ' ὑπὸ λοβὺν 
ὠτὸς ἀντικέιμίνου ἐπ ὀφθαλμὸν τὸν ἕτερον, µεσόφρυον, 
βρέγµα καὶ ἐπὶ ἐνίον, εἶτα µετωπιαία. δυνατὸν δὲ καὶ ανα-- 

Ἰρέψαντα τὸν πρῶτον ἐπιδεόμενον κάτωθεν ἄνω ἐτειδῆσαυ, 
ἄν περ τοῦτο συμφέρη. 

{τε φ. μῷ. Ἰήεσόιης κατ ἐνίου. ἀρχαὶ ἐπὶ κορυφἠν, 

ἐπὶ βρέγµα µεσόφρυον καὶ κατ αὐτὸ τοῦτο χιάξεσθαι" εἶτα 
ἐπὶ ὀφθαλμους καὶ ὑπὸ λοβοὺς τῶν ὤτων, ἐπὶ ἐνίον καὶ 
μέτωπιαία. ἕ 

ἆ εφ. μγ΄ «Ἰζεσύτης κατὰ μετώπου, αἳ ἀργαὶ ἐπὶ 
ἐνίον, απὸ ἐγίου χιασθεῖσαι καὶ ὁμοίως τῇ πρὸ ταύτης 

ἐπιδέσει. 

Άεφ. µδ. ᾿4ρχὴ κατ ἰνίυ. τὸ σπείραμα ἐπὶ κὸ- 
ρυφὴν, βρέγµα, ὀφθαλμὸν ἐπ εὐθείας ἐπὶ χαλινὸν ὑπὸ γέ- 
γξιον καὶ Λλοβὸν ὠτὸς, ἐπὶ ὑπίον καὶ µετωπιαία. 

οαρ. ΧΠ. ϱαραί {Γα[οίαο [πρεγ οοοῖραί απ]οϊαίαγ, 

Οτοππινο]αίίο ρεχ νεγίῖσοσι, [ποῖραί [αρεγοῖϊίοτιη ἀπβΙΙ-- 

παπα αἆ οοπ]απ15 ἀεϊπάε [αῦ απτῖς ορροῄΠίαο Πρταπι αἆ 

οοπ]α πα αἰίετηπας, Πιρεγοοταπι ἀπίετβιΙαπα, [Πποῖραῖ εἰ 

αἆ οοεῖραῖ, πιοχκ αἆ {γοπίεπ. Ὠε]ὶραπίϊ Ἰοεί «ποφιε 

Ῥτϊπιο 1Πνετ[ο ἀε]σα[ϊοπῖ οχάῖπε 1Π{ειπο [ωχ[απι ἀε]ίσα- 

ἔἴοπεπα ἄποεχθ, {ΠΠ 14 οοη{εταῖ, 

6αρ. ΧΓΠ. Μεάϊαπι αἆ οοοραί ἀπ]οϊαίατ. ϱαρίία 

αᾱ νογιῖσεπα, αἆ Εποῖραί, σ]αρε]]άπι, Ίιοο εἰ]απι 1ρ[ο πιο(ο 

οΙΠα[πχαπα ε[ῃοϊαπί; ἀε]πάε αἆ οοπ]ο5 εἰ αἆ ααπτῖαπι Ώργας, 

84 οεοῖραῖ εἰ αἆ Γγοπίθεπι αΡ1; ενο]μίῖο. 

αρ. ΧΙ. Μεάϊαπι {α[οῖαε [προς {γοπίεπι απ]]οῖα-- 

Τατ, αἆ οοοΙρΙΙαπι οαρῖία: αἳξ οσοῖρῖίε ομϊαίπιας Παῖ, ας 

ΡταεσθάθηΙ Ίαπο [Πππ]επα ἀε]ισαίίοπεπι ε[ῇᾳσε, 

αρ. ΧΠΥ. Μοάϊαπι {α[οίαοε [αρετ οοοῖραί, [ρίγα 

αἆ νεχίῖσοσπι, βποῖρηϊ εἰ οο]ππ1: ο ἀ]τεοίο εγο]ναίατ, ρε 

(απιασα]απα {αρ ππεπίαπα, απτί Πρταπι αᾱ οοοιραϊ εἰ 

{τοπ επι, 



800 Σ44ΗΝΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΕ ΠΙ4{4ΕΣΛΩΝ 318 41ΟΝ. 

Κά. ΟΠµατι. ΧΠ. [451. 1 ) 
’ « - ο 

[484] Κεφ. µε. Ιρὸ τῆς μετωπιαίας. ἀπὸ ἑνίου 
ἐπὶ ἕτερον ὀφθαλμὸν ἀντικείμενον ἔιερον ἐπάγεται καὶ κατ 

3 ’ 3 3 ) ς ᾿ ’ ” Λ Ν -” 3 υ 

ευθείας ἐπί ἆχαλινον υπο /γένειον ἐπὶ τὸν ἕτερον ὀφῦαλμὸν 

καὶ ἐπ ἀντικείμένον λοβὸν ἐπὶ ἐνίον καὶ µετωπιαία, 
’ 3 Ν ”, 

ἆ εφ. µστ. ᾿4ρχὴ ὑπὸ ἰνίῳ. τὸ εἴληµα ὑπὸ λοβὸν 
3 ΐ πο2 ς Δ ’ 3 3 ων ε) ᾽ 3 ) / 

ωτος, εἰδ υπο Ίενειον ἐπὶ χαλινον ὀφθαλμὸν ἐπὶ βρέγμα 
δε ὁ δρ Φε εΙ Ἡ λ αεί τν ᾽ . 

καὶ ἐπὶ ἐνίον, εἰθ) ὑπὸ λοβὸν καὶ ὑπὸ γένειον ἀντικείμενον 

χαλινὸν, ὀφθαλμὸν µεσύφρυον καὶ αὐτοῦ χίασμα, εἶτα ὑπὸ 
βρέγµα καὶ ἰνίον, εἶτα µετωπιαία. 

-ᾱ, ες ’ να ε ὁ ῳ ’ / 

ἄεφ. μδ. Ὁμοίως τῷ λοξῳ της τιθεμένης µιεσύτητος 
3 ω 3 ’ ”- 3 4 

κατ ἰνίου καὶ ἢἢ ἄνωθεν 1 κάτωθεν ἀγομένων τῶν ἀρχῶν, 

τίθεται δὲ ὑπὸ γένειον µεσύτης. 
"9 ΄ ΤΗ , ο οἱ λ |. ε, ’ 

εφ. µη. Ἰάτος ἕκαστος τελαμὼν ὕσῳ σκεπάσαι 
. ο / ι ε ” κ. ᾽ κ ως 3 , 35 9 

την ῥίνα, µήῆκευ δὲ ᾿ὡς διπλοῦν απὺ ῥινὸς ἐπ εὐθείας ἐπὶ 

ἰνίον δύνασθαυ χωρίσαι. τὴν ἀρχὴν τάττοµεν κατ ἐνίου, 
. 3, 3 ο 5 : 

τὸ δὲ λοιπὸν ἄγομεν εὐθείας ἐπὶ κορυφὴν βρέγματος ῥινὸς 

αρ. ΧΙΥ. Ῥταε {ποπία] αἩ οεοῖρίο αἁ αἰίεγιπι 
οοιι]άπα ορρο[ίμπη ἀποαίατ {α[εῖα ἀῑγεείειπε αἆ Ἰαδίοτιι 

οιας [αῦ πιεπίαπι ἵπ αἰίεταπι οει]ηπι εἰ ρε; ορροβίαπι 

αυτῖς Ώρταπι αἆ οσεΙρ]απα, 4ο ἴππι Γγοπία]ϊς Παϊ, 

αρ. ΧΙΙΥΙ, Οαραῖ [αῦ οοοἱρίἠο Ἰοσείατ, εἴτοππι- 

νο]π[ῖο [ας αατῖς ρταπα, πιοςκ ΓΠΠ8 παεπίαπι ἵπ ]αῦίοταπα 

οΓ4Π1, οσ]Ππα ο [ποῖραί εἰ αἲ οεοῖραῖ; ἀείπᾶε [αῬ αατῖ 

Ἡρταπι εἰ [αῦ πιεπίαπα εἳ ορροΠίτιπη οτἶς απσα]απα, οσο] ή 

εί [αρεγοϊΠογαπι Ἱπιεγ[ΗΙαπα 1ρίᾳαε εἰήα[ηιας: Ρο[ίιεα [αΡ 

Ππεῖραί εἰ οεοεῖραῖ, Ρροβτειπο {γοπία]ί οοπάαξι. 

αρ. ΧΙΥΠ. Ουέστ {α[είαο πιεάῖαπι οομ]ο οῬ]αᾳαο 

εοπ/[παϊ] πποᾷο [αρεχ οοείραί Ρροῄβίμπι {αεγῖί εἰ ααί Γατ[απι 

ου ἀεοσ[απι ἀποῖῖ οαρΠ1ριι [αῦ πιεπίαπα {α[οίαε πιεδίαπα 

Ροπτίατ. 

αρ. ΧΙ ΥΠ, Ταπίαπι Ἰαπάίπεπι ᾳπαεπε [οί[α 
{α[είο]α [ογιαίαχ, απαπία πα[ααι φεαῖ ἵερετε; Ἰοηρι(αάϊπε 

ψετο ἰαπία Πέ, αἱ ἁπρ]ίοαία α Πηα[ο τεοία αἆ οεο]ραῖ Ῥτο- 

εεἀεγο ῬοίΠπί. ϱαριαί {α[εῖαε [αρεγ οεοῖραί οο]]οσοαπιάθ 

τε[άαιπι γετο ϱ ἀῑτεείο αἆ νετίῖσεαι Πποῖρῖϊ εἰ πα 
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Εὰ,. ΟΊνατι, ΧΙ. [484 495. 1] 
ὕψωμα. τὸ δὲ λοιπὸν παρειμένον κατὼ τοῦ προσώπου, ὃ 
καὶ σχίζοµεν ἐπ εὐθείας εἰς σκέλη δύο ἄχοι τοῦ ἄνω χεί- 

λους ἐπειῦ᾽ οὕτως ἄλλου στενοῦ τελαμώνος, ἐπιμηκεστέρου 

δὲ, τὴν µὲσότητα τίθεµεν ὑπὸ σφαιρίῳ τῆς ῥινὸς καὶ ἐπὶ 
τῶν παρειμένων τοῦ προσώπου σκελῶν. ἄγομέν τε τὰς ἆρ- 
χὰς ὑπὸ λοβοὶς ὥτων ὑπ ἐνίον κατὰ τῆς προεμβεβλημένης 
χίασμα ποιοῦντες ' δύνιες τε ὑτεηρέτη ἑξῆς κατὼ τοῦ προσώ- 
που σκέλη ἄγομεν, ἀνακλάσαντες παρ ἑκώτερον µέρος τῆς 
ῥινὸς ἐπὶ µεσόφρυον κατ αὐτοῦ χἰασμα /έγνεσθαι καὶ τας 
ἀρχὼς λοξῶς ἐπὶ κορυφῆς ἐπὶ ὑνίον ἀφαάψαντές τὲ πρὸς τὸ 

αὐτὸ πέρας ἐπάγομεν τὰς διακρατουµένας ὑπὸ τοῦ ὑπηρέτου 
ἀρχὰς µετωπιαίας συντελοῦμεν, οὐ τὰ πέρατα πρὸς ἄλληλα 

ἄμματυ ἢ ὡς ἀγκιῆρι ἐκ πλαγίων τῆς κεφαλῆς ἄναλαμβανο- 

μένων. , 
ἆεφ. μῦ’. «Σχίξομεν τὸ ῥάκος σκέλη ιέσσαρα τὸ µέ- 

σον συνεχὲς ἐώντες ὃ καὶ ὑπὸ τὸ σφαίριον τάξανιες τὰς 

ὑπερκειμένας κάτω παρίεµεν, τὰς δὲ ὑποκειμένας πρώτην 
ἄγομεν [485 ] ἐπὶ τὰ μῆλα καὶ τοὺς ἔξω κανθοὺς ἐπὶ βρέ- 

Γαπιπίαίεπι ἀποϊπιμφ. Βε]ίααιπι απίεπι ἀεπα [παπι {π {α- 
οἶετα αιοά εἰἶαπι τοοία Ίπεα ἵπ ἆπο ετωτα [οἰπάίπιας αἆ- 

παμε [μρεσῖας Ιαβρταπα, ἀειπάε αἰετίας αηραίίαε {α[οίο]αθ 

οὗ Ιοπρ]οτίς πιεάϊια] μπι [α8 ΠΠ οχβίεμ]ο εἰ ἵπ ἀεπιι[α 
1η {βοΐεπι οτΏτίρηδ ῬοπΙπιπδ,. ΔΑίᾳπε οαρῖία [αῦ αυτίηπί 

Άρτας, {ας οεοῖραῖ, [αρες [αοῖεπι Ρτῖας Ἱπ]εοίαπι ολ]α[πισ 

Πσιταίο ἀποίπιας. Ομίρας απίεπι πηπῖ[γο οοπιπηῖ[]ις ογάῖπα 

Γαρες {αοΐεπι γατα ἁμοίῖπιπς, Ἠῖ5 αὓ πίταφιε πα[ ρατίε αἆ 

σαρε]]απι τεῃεσῖς Γαρει ἱρίαπι ἀεοα[ῃς Πεί εἰ οΡ]ῖαμε σα- 

ρίαρας [αρτα νετίίοεπι οσοῖραῖ νετίαδ, αἆ Ἱρίαπι εἰϊαπί 

εκίγεπιµπι αἰ]ρα[ῖ οαρΙία α ππΙ[το οοπίεπία τεάιοίπιᾶς, 

απἶθαθ {γοπίαἰεθ {α[οία οοπΠοΙπιΠδ, πἲ εχίτεπια Ιπίετ [ε 

ηοάο αιἲ Ώρα]α ϱ οαρῖ15 Ἰαΐεγτο τεγοςεΠίΓ, 

σαρ. ΧΙΠΙΧ. ᾖἸΙωπίεππα 1π οτητα απαίπος [οἰπάίπιπά 

ππεάΙαπι οοπΙπιαπι Ππεπίεςδ, απο [ας οτρίοα]ο ου]]οοαίσο 

[αρετροβία οαρῖία ἀεοτίαπα ἀεπιίμπιας, Γαρροβία γετο Ρτ- 

ΠΙΗΤΗΩΙΕ αἆ 6επας εἰ εχίεγποῦ αἆ [ποῖραξ οεµ]οταπ] αη- 

6ΑΙ.ΕΝΌΦ ΤΟΝ. Χν{ΠΙ, Εεό 



809 ΓΗΑάΗΝΟΣ ΠΕΡΙ Ί42Ν ΕΙΠΙΙΕΣΜΗΩΟΝ ΕΙΡ 4{ΠΟΝ. 

Ρά. Οἶιατι, ΧΙ, [145.] | 
γμα. καὶ χιάσαντες συνέχειν ὑπηρέτῃ κελεύομεν. τὰς δ᾽ 

ἄλλας. δύο ἀρχὰς ὑπὸ λοβοὺς ἐπὶ ἰνίον χιάσαντὲς ἐγκυκλίους 
ἐπὶ µέτωπον καὶ ἐπὶ µέρος τῆς κεφαλῆς ἀναλαμβανόμενοι 

καὶ τὰς διακρατουµένας ἐπὶ νίον ἄγοντες καταλαμβάνομεν. 

εφ. ν. Άτα ἡ µεσότης ὑπὸ σφαἰριον. αἳ ὃ᾽ ἀρχαὶ 
ἐπὶ τοὺς ἔξω κανθοὺς ἐπὶ βρίγμµα καὶ χιασθεῖσαι διακρα- 

τείσθωσαν, ἄλλη δὲ µεσότης ὑπὸ τὸ σφαίριον τῆς ῥινός. αἳ 

ὃδ᾽ ἀρχαὶ καὶ ὑπὸ λοβοὺς καὶ ἐπὶ ἠνίον ἁμματίζονται, τρίτη 

µεσύτης κατὰ μετώπου, αἱ ὃ᾽ ἀρχαὶ ἐγκύκλιοι πρὸς κέφα- 
λὴν καὶ τὸ ἅμμα παρὰ µέρος τῆς κεφαλῆς. 

Κεφ. να. Λία µεσότης ὑπὸ σφαιρίω, αἳ δ᾽ αρχαὶ 
ἐπὶ τοὺς ἔξω κανθαὺς ἐπὶ βρέγμα καὶ γιασθεῖσαι ὁμοίως 

διακρατείσθωσαν, ἑτέρα ἡᾗ µεσότης ὑπὲρ τὸ σφαίριον, αἳ ὃ᾽ 

ἀρχαὶ ὑπὸ λοβοὺς, ἐπὶ ἴνίον ἀπὸ ἰνίου χιασθεῖσαι περὶ κε- 
σαλὴν, ἐγκίκλιοι ἐπὶ µέτωπον, τὸ δὲ ἅμμα ἐκ πλαγίων τῆς 
κεφαλῆς. 

ρα]ος ἀποίπηπα, ἀεοπ[Πφπε {ογπιαία παϊπ]βγο οοπΊῖπογε Ίπι- 

ΡεΓαπιΠθ. ΑΙἱ8 νεγο ἆπο οαρΙία [αρ βρτας αἆ οσοῖραῖς 88 

οεοῖρῖίε Ίπ οἵῬεπι οἰία[πιο ἀε]ιπεαίο αἆ {γουίῖεπι αἱ οορΏ18 

Ῥατίεπι ΤενοςβπΠς εἰ αᾳπαο οοπ[ϊπεραπίατ εα αἆ οοεῖραξ 

ἀποία ἀεἰΙβαπιΏδε 

αρ. ἴ,. Όπαπ {α[οιο]ας πιεάῖππι [ας ογρίοπ]ο ρο[- 

ἴαπι Πέ, οαρῖία νετο α4 εχίεγπος οεσ]1 απρβιι]ο5 αο Πποῖιρυῖ 

εἰ ἀεοι[[αία τειιπεαπίατς αἰίογαπη πιεάίαπι [10 πα ογΡί- 

ου]ο; οεῖετα Ὑεγο οαρῖία εί {π5 Άστας ααγίτπι εἰ αἆ οοεῖ- 

ραί οοππεοἰαπίασ, ἴεγῆππα πιεάῖαπι {αρετ Γγοηίεπι, οαρῖία 

νεγο 1η ογΏεπ αἆ οαριί ἀποαπίατ εἰ Γαρετ οαρὶῖ ρατίεπι 

ποάαε Παί. ͵ 

αρ. Η. Μεάϊαπι [αΏ πα οτριοαίἱο, οαρ]ία ρει εκ- 

ἴεγπος οεπ]ογηπι 8ηρι]ο αἆ "Πποῖραι Ππηλίετ ἀεοπ[αία 

οοπΙπεαπίας; α]ίεγιπα ππεάΊαπι [αρετ πα[ῖ ογρίομ]απι, οαρ]ία 

Γαβ απγίαπι Ώρχας αἆ οοοἱραῖ, ΑΡ οεοῖρῖε εἶτοα οαραῖ 

ἄεοπ[α[ῖο {ί, πο ἵπ οιῦοπι ἁποία αἲ {γοπίθπι {εταπίατ; 

ποάιις 4 οαρ119 Ἰαίετιρας {ππάσπι ΠΠΙαῖ. 
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Εὰ. Οἶασι. ΧΠ. [485.] 

ἄεφ. νβ. Ίῆς ἑτέρας ἐπ εὐθείας τῇ ῥινὲ ἐπικειμέ- 
νηο τὸ μὲν ἦμισυ κατ τοῦ προκειµένου μετώπου παρειµέ- 
νον ἑώμιν. τὸ δὲ ἥμισυ κατὰ τοῦ προσώπου παρειμένον 
ἐπ εὐθείας κατὰ καρυφὴν' ἐπὶ ἰνίον απάγοµεν. τῆς ὃ᾽ ἑτέ- 
ϱας τὴν µὲσότητα ὑπὸ σφαιρίῳ τάξαντες τὰς ἀρχὼς ὑπὸ 
λοβοὺς ὤτων καὶ ἐπὶ ἐνίον ἄγομεν. ἸΧιάσανιες κατ ἐνίου 
οὕτω τὴν κατὰ τοῦ προσώπου παρειµέγην ἀνακλάσαντες καιὼ 

τῆς προεμβεβλημένης ἐπὲ κορυφὴν καὶ ἰνίον εὐθείας ἀπάγο- 
µεν. διὰ δὲ τῶν κεχιασµένων κατ ἰνίου καταλαμβανόμενου 

τὰς ἀρχὰς µετώπιον συντελοῦμεν. 
Κεφ. νγ. Ενὸς ᾖ µισότης ὑπὸ σφαιρίῳ. αἱ ὃδ᾽ ἁρ- 

χαὶ ἐκ πλαγίων τῆς ῥινὸς ἐπὶ µεσόφρυον, ὕπου καὶ χιασθεῖ- 

σαι απαγέσθωσαν ἔτι ευθείας παρὰ κορυφὴν ἐπὶ ὑνίον κά- 

κε; διακρατείσθωσαν. δευτέρου µεσύτης τὸ ὑπὲρ τὸ σφαί- 
θιον τῆς ῥινὸς, αἱ ὃ᾽ αρχαὶ ὑπὸ λοβοὺς ὥτων. ἐπὶ ἐνίον, 
κακεῖ ἀμματιξέσθωσαν πρὸς ἀλλήλας τὲ καὶ πρὸς τὰς δια- 
κρατουµένας᾽ τρίτου ἡ µεσότης κατὰ μετώπου, αἳ ὃ᾽ ἀρχαὶ 
ἐγκύκλιοι περὶ κεφαλἠν, τὸ δὲ ἅμμα παρὰ μέρος τῆς κεφαλῆς. 

αρ. ΤΠ. ἍΑΙίετα {α[οῖο]α πεοία Πα[ο ἀποππρεπίέ 
ε]α5 πιεάῖαπι α Ρτο]εοία {τοπία ἀεπη[απι ΠΠίαας α]ίεταπι 

νΕΥοΟ ππεζΙαπι α {αοῖε Ῥεπαίωπαη τεοία Ίπεα ρε νετίῖοεπι 

αἆ οοοῖραϊί αἀάποίπα. ΑΙετίας αμίεπι {α[εῖοιαε ΙπεάΙο 

Γαῦ πα[ι ογρίοα]απι Ἰη]εοίο οαρῖία Γα0 ααγίαπι Πρτας εἰἶαπα 

-ᾱἆ οοοῖραί ἀποίπιαδ. ἨΗϊς Ἱπ οοοιρίία ἀεομί[ζαῖς οαρμῖ α 

{αοἱε ἀεπιϊ[απι [αργα ρτῖας Ιη]εοίαπι {α[οιαπα τεοία αἆ νει- 

Ίϊοεπα εἰ οοοῖραί αἀάμοίπιιδ; αἴᾳιπο Ῥετ οτυτα [αρεγ οοεῖ- 

ραῖ ἀεου[αία οδρῖία οοπιρτεμεπάεπίος {τοπία]επι οοπ/[ιγηΙπιας. 

σαρ. ΤΠ. Μεάϊαπι υππῖμς {α[οίαο [ΠῬ πα οτρῖοα]ο 

[εάεαί; οαρῖῖα νετο α πα[ Ἱ]αιετίρις αἆ ρἱαῦε]]απι Γεταπίαχ, 

πῬί εἰ ἀεοπ[αία τεοία Ῥτορο νετίῖοεπι αἆ οοο]ραῖ ἆπσαπ- 

των, ἀρίαε οοπ{ΙΠοαπίΗγ,.  Ῥεοππάαςρ πηεάἹα]]Ιαπι [αρες 

πηαίι ογρ]οι]απα, οαρ]ία Υετο Παρ απγίάπα Ώργας αἆ οεοῖραί 

νεµαπίαν, 1]]οφιε ἴμπι Ππίος [ο ἵππι οππα 1 ᾳπ8ε τεῖ- 

ΓπιοΠίτχ ποᾶο ἀθν]ποϊαιίατ, Γοατίίας ππεάῖαπι Γαρες {Γοπῖεπι, 

οαρΊία γετο ἵπ οἵῬεπι οἰτοππῃ οαραί, ποᾶας αμίεπι αἆ σᾱ- 

Ρί:]6 Ρατίεπι ἀε]σαίίοπεπι Ρεγ[ῃοῖαξ. 

Εεςεο 
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Εά. Όλων, ΧΗ. [496.1 | 

[156] Κεφ. νδ. Ἰῆς πρώτης ὁμοίως ταινίας ὅδια- 

τιθεμένης καὶ τῆς δευτέρας πάλιν ὁμοίως ἐπὶ ἐνίον ἀγάγῃ 
τῆς δευτέρας τὰς αρχὰς, χιάσαι δὲ καὶ αὐτῶν µετωπιαίων 

συντελέσαι, τῶν τοῦ πρώτου τελαμώνος ἀρχῶν ἤτοι κατει- 

λημένων ὑπ αὐτῶν ἢ καὶ αὐτῶν χιαζοµένων κατ ἐνίον" 

ἔπειτα ἀγομένων ὑπ ἀνθερεώνα κάκεῖ ἁμματίζομεν. 
Κεφ. νξ. «Σύμμξετρον µέρος ἐπὶ τοῦ ἐπιδέσμου κατὰ 

τοῦ προσώπου ἐάσαντες κρεμάσαυ τοσοῦτον ὅσον ἑκανὸν ἔσταν 

ἐπὶ ἐνίον ἐθελεῖν' εἶτα ἄγομεν τὸ σπείραμα ἐπ εὐθείας 

νατὼ ῥινὸς, μεσα ρύου, βρέγµατος, πορυφῆς ἐπὶ ἐνίον, ἀπὸ 
ἰνίου κλάσαντες ἐπὶ λοβὸν ὠτὸς αντικείµενον" ἐπὶ ἐνίον δια-- 

πρατοῦντες τὸ σπείραμα τὴν κατὰ τοῦ προσώπου παρειµέ- 
νην ἀρχὴν ἀνακλάσαντες, ἐπ εἰθείας ἄγομεν κατὰ τῆς 

πρώτης κορυφῆς καὶ ἐνίου, παταλαμβανύμενοί τὲ ἄγομεν τὸ 
Ὀπείραμα κπυκλοτερῶς ἐπὶ µέιωπον’ εἶτα ἐπ ἰνίον καὶ παρῷ 
µέρος τῆς κεφαλῆς τὸ σπείραμα καταλαμβανύμεθαν 

Κεφ. να. 4ρχὴ κατ ἠἐνίου. τὸ σπείθαµα λοξώς 
ἐπὶ κορυφὴν καὶ βρέγμα, μικρὸν κανθὸν ἐπὶ μήλα” εἴθ᾽ 

οαρ. ΠΙΥ. ῥῬτίπιαθ εοᾶεπι πιοάο {α[οίας αἀπιοῖας, 

Τεειμάαε αποφμαε ταχ[ας βπι]ίετ αἆ οοοΙρΙίΠαπα ἀεάποίαε 

Τεειπάα οαρῖία ἀεοιήτεπίαχ εἲ ρετ 1ρία {χοπίαἰες οοπῇοῖδη-- 

ασ» Ῥτίπιαο {α[οίαε οαρίἶρας αιἲ ΓΡ 1ρῇ8 τεἰεπ[]ς απ 

εἰἶαπι Ἠΐς αἆ οεεῖριί ἀεοι[αίς; Ρο[εα Γαῦ παεπίαπα αἀάι-- 

Όἴπιας 1]]οφίιε οΟΠΠΕΟΙΙΠΙΙ8. 

αρ. ΓΥ. ϱΟοππιοᾷεγαίαπι Τα[οϊαε ρατῖεπι ἴαπίππι α 

[αοἷε Ῥεπάετε Ππῖπιας, αμαπία τί αἆ οεεῖραῖ ρεινεπῖαε 

ἀεβάεναδ]ίατ, Γαπι τεοία [ρίταπι Ῥετ πα[απι, β]αρε]]απι, 

Πποῖραϊ, γνετίῖοεπι α΄ οοοῖραί ἀποῖπιας, αἳἲ οοεῖρίίε ἆε- 

Πεεἰεπίες αἆ αιιπῖς Ώρταπι ορροβίαπι. ἨἈείεπία αἆ οεοῖραί 

Πρίτα ἀεπι[απι α {αοῖε οαραῖ τεβεοϊεπίες τεοία {αρες Ρτῖ- 

παπι νετιϊ]οῖς εἰ οοοΙρι(15 {α[οῖαπα ἀποῖπιας, ἀερτεμεπ[απιφιιε 

Γρίταπι 1π οτρεπι αἆ {ποηπίεπι γεΒῖπιπδ; Ῥο[ίιεα αἆ οοο]ρῖ- 

Ώσπι εἴ α οαρΙ19 Ἰαΐετο Γρίταπι τεΙπεπ]ῇς. 

σαρ. ΙΝ1. «Οαριία 1π οοοΙρΙΠο εχοτάϊαπίας, Γ[ρίτα 
οὔ]ῖασε αἆ νεγ!ῖοεπι, Πποῖρηί, Ῥατναπι οοπ]ῖ απρα]απι αἆ 
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Εά. παει, ΧΠ. [4.6. αὅτ. } 
. .) « Δ 3 .) 9 - .) 

ὑπὸ σφαίριον ῥινὸς καὶ ἐπὶ τὸ αντικείµμενον µῆλον παρά 
9 .,. αι να ’ τι να α 3 υ ” 

τὸν ἔξω κανῦον ἐπε βρεγμα, ἐπὶ πορυφην αντικειµένη τη 
’ 2 2 3 Ἡ πρώτη ἐπὶ ἐνίον' ἀπὸ ἐνίου ἐπὶ λοβὸν ωτὸς ἀντικειμένου 

καὶ ἐπὶ ἰνίον απὀ ἰνίου µετωπιαία. 
΄ ’ 5 - 

Κεφ. νξ. ᾿ἀρχὴ κατ ἰνίου,. τὸ σπείραμα λοξώς παρὰ 

κορυφὴν ἐπὶ κρόταφον καὶ τὸν ἔξω κανθὸν ὑπὸ σφαίριον 
« ο κ αν Δ μι » 3 4 ντ δί Εναν ή 
ῥινὸς καὶ ὑπὸ λοβον ὠτὸς: εἶτα ἐπὶ ἐνίον απὀὸ ἰνίου κλα- 

σαντες τὴν ἀρχὴν ἄγομεν ἀντικειμένην τῇ πρώτη λοξὴν ἐπὶ 
κρύταφον ὑπὸ σφαίριον ῥινὸς καὶ ὑπὸ λοβὸν ὠτός ἄντικὲι- 
µένου ἐπὶ ἰνίον' απὸ ἰνίου ἐπὶ λοβὸν ὠτὸς ἐπισφαίριον 
ς υ 3 ς ι λ ΑΛ να γή 9) Ἡ 3 ο) Ἠ 

ῥινὸς καὶ ὑπὸ λοβὸν ὠτὸφν εἶτ ἐπὶ ἐνίον, απὸ ἐνίου µετω- 

πιαίαν προσαποδίδοµεν. 
Κεφ. νή. ᾽4ρχὴ κατ ἰνίου. τὸ σπείραμα λοξώς ἐπὺ 

. . ” ς 

κορυφἠν, βρέγµα, µεσόφρυον, εἷτ ἐκ πλαγίων τῆς ῥινὸς 

[497] παρὰ µέγαν κανθὺν ἐπ εὐθείας ἐπὶ παρακείµενον 
΄ « α) α΄ Ἡ Δ πως αν ς -” . ε 4 

πτερυγιον ῥινος ἐπὶ χαλινον, ει υπ ανθερεώνα καὶ υπο 
Ν 3 Ἡ ο ατα 3 .] .»/ Ν ο Ν ἀπ 

λοβὸν ωτὺς ἐπὺ ἰνίον, απιὸ ἐνίου λοξή πταρᾶ πορυφήν καὶ 

6επαπα; ἀείπᾶο [αῦ πα[ ογρίου]απι εἳ αἆ ορροβίαπῃ 6εΠᾶπα 

Ἰαχία εχἰεγΏπα οαηίηαπι αἆ Πποῖραί, αἆ νετῖοθπι Ῥγίπιο 

εἰγομ]αῖ ορροβία αἆ οοοῖριί ἀμοαίατ, ΑΌ οοορίο αά 
αυχῖ ορροβίαο Πρταπι εἰ αἲ οοοἱρηί, αἩ οοοῖρίιίο ἀεπῖᾳιε 

αἆ {γοηῖεπι Παϊ ἀε]]σαί[ῖο, 
αρ. ΕΥΠ. αρα [α[είαο [πρεγ οεοῖραῖ Ἱη]οίαίασ, 

[ρίγα οΡΗαπε ρε; γερίῖοεπι αἆ ἴεππρογαπῃ αΠἴεταπα εἰ εκ- 

Ἱετπμπα οαπί]απα Γαο πα ογρίομ]απι εἰ [ας αὐγὶ Πργαπι 

Γεγαῖιτ; ἀείπάε αἆ οοοῖραϊ, αἩ οοοῖρίίε τεῄεκο οαρῖίε ορ- 

Ροβίαπι Ρτίπιαε ορ] παπι αἆ {επιροταπι αἰίεναπι [ας πα 

οσίου ]αια εἰ Γιῦ αατῖ ορροΠίαε Ώρταπι αἆ οοοῖριῖ ἀμεί- 

Πιηςδ; αἩ οοοῖρ]ίο, αἆ ααγῖς ῃναπα, αἆ πα οτρίοαίαπι εἲ 

Γ{αῦ ααγῖς Ώρχαπι, Ῥο[ιεα αἆ οοοῖραἰ, αἳ οοοἱρῖίε {γομία]επα 

αἀ]1οίπηας. 
αρ. ΠΠ. Οαριί {α[οῖαε αἳ οοοῖριῖο οχά{ίαχ, [ρί- 

χάπι οΡ]αιθ΄ αἆ νετίῖοεπι, [Πηποῖραϊ εἰ ρ]αμε]]απι ἀμοηαδη 

ἀεῖπᾶς α πα[ὶ Ἰαϊεγῖριο Ἱαχία πιασπσι οαπίλαπα χεοία Ἰέμοα 

πά αοοαβαπίθπα Πα ρίηπα]απι αἆ αιχῖ αησααΙς ἀείπάε 

(αῦ πποπίμπη οἱ [αῦ απτῖ Πὔταπι. αἆ οσοἱρε!ί; αὐ οοοἱρίίε 
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Εά. Οματῖ, ΧΠ. [457.] 
ἐπὶ βρέγµα, ἀντικειμένη τῇ πρώτῃ ἐπὶ μεούφρυον, ὡς κατ 
αὐτοῦ χίασµα γίνεσθαι, καὶ ἓκ πλαγίων τῆς ῥινὸς ἄντικει- 

, ον [ή 3 ] [ή ο τω» ε' 2 3 ” . ς ) 

µεένή τῇ πρωτη ἐπὶ χαλινόν εδ ὑπ ἀνθερεώνα καὶ ὑπὸ 
λοβὸν ὠτὸς ἀντικειμένου, εἷτ ἐπὶ ἐνίον, ἀπὸ ἐνίου µετω- 

, 3 ε ) κ ιο) ς ΄ πω» « ΔΝ ] 3 Λ 

πιαία καὶ υπο το τψωμα της ῥινος  ειδ υπὺ λοβον ατὸς 

ἀντικειμένου καὶ ἐπὶ ἰνίον ταύτῃ τῇ ἐπιδέσει ἔνιοι καὶ 
’ ’ « ’ τος Ισ ί , 3 4 

γένξιαδα προστιθεασιν, ἄρμοξευ δὲ ἐφ ὧν µεσόφρυον καὶ τὸ 

τῆς ῥινὸς ὕψωμα συνεπιδῆσαι Θέλομεν. 

ἄεφ. νθ. ᾿άρχὴ κατ ἐνίυ. τὸ σπείραμα λοξώς 
παρὰ κορυφἡν, βρέγµα, ἐπὶ μεσόφρυον, παρ µέγαν κανθὺν, 
ἐπὶ μήλων, ὑπὸ λοβὸν ὠτός' ἐπὶ ἠνίον ἀντικειμένη τῇ πρώτη, 

ὡς γίασµα κατὰ μεσόφρυον γίνεσθαι, μαὶ λοξὴ παρὼ βρέ- 
γμα καὶ κορυφὴν ἐπὶ ἐνίον, απὸ ἰνίου ἐπὶ λοβὸν ὠτός"' ὑπὸ 

Ν ο - Π 4 » Ἡ Δ 3 , Ώ όν 

το ύψωμα της ῥινος καὶ ἐπὶ τον αντικείµενον λοβον ωτος, 

εὖτ ἐπὶ ἰνίον, ἀπὸ ἰνίου µετωπιαία. ταύτη τῇ ἐπιδέσει ἔνιου 
3 ο 3 

ὃν εὐπρέπειαν καὶ στἐφανιαίαν προστιθέασιν, αὕτη καὶ ἀπὸ 

οῬ]Ίᾳπα Ῥετ νεγίῖοεπι εἰ αἆ [ιποῖραῖΐ. Όρροβία ργῖπιαε αἆ 
διαΡεἰ]απ1, απο {αρεγ 1ρίαπι ομαῄπας Παῖ αἱ α πα[ῖ Ιαίο-- 

αχ1ρμ6 Ρτῖπιαε ορροΠία αἆ ααγῖς αηδα]απ1; Ρο[ίεα Γαῦ πἹθῃ-- 

ἴαπι οἱ αιγῖς ορροβίαε ββταπι, πιοκ αἆ οσο]ραί, ΑΡ ου- 

οἱρ]ίο {τοπία]] Παί εἰ {αῦ παῇ οπη]πεηἰϊαπι; Ῥοβεα [18 

θυγῖ ορροβίαε Ώρταπι εἴῖαπι αἆ οσοῖραῖ, ἨΗπίο ἀε]ίσαιῖοπϊ 

ΠΟΠΠΗΙ ππεπίῖπαπι αἀ]οίαπίς αἆ Ἠαεο ἀε]ϊῖσαίίο οοπγεΠῖξ 

απ1θας ρ]αβρεί]απι οἱ ὨΠα[ι επιπεπίῖαπι οομγ]Πποίγε γο]ΙπιΗβ, 

αρ. ΠΧ. .Οεοῖριῖ {α[οίαε οαραῖ α[άσαί, οἰγοια- 
νο]αίο οῬ]ῖᾳπε Ῥεν νετίσεπι, [Ιποῖραϊ αἆ ρ]αβε]]απι, Ρετ 

ΠΙΑΦΠΙΠΙ οαΠΙΠΙΠΗ αἆ Ρεπαπι [0 αγ Ώργαπα νετί[αθ οσοῖ- 

Ραῖ Ρτίπιο οἰγου]μῖ ορροίΐα, «πο οἶγοα σ]αρεί]απι ἀθοι[ῇς. 

Πτιαίιχ εἰ οβ]ῖᾳια Ῥετ Πποῖιριαί εἰ ναγίίοεια αἆ οσο) ρΙ {αι 

νο]ναίατ; αἩ οοοῖρΙϊο αἆ ααγῖς Πρταπι [α)0- πατῖδ επΙηει]-- 

ατα εἰ αἆ ορρο[ίαπι ααγῖς Πῦχαπι, Ρο[ίθα αἆ οοοῖραί. ΑΤΡ 

οοοἱρῖίο αἆ {ποπίεπι {γοηία]ς βγααίατ. ἨΠπσίο αιίεπῃ Πο- 

ΠΕΙ ογηαἰαθ ῥταίία εἰίαπι οογοπαγῖαπι ἀε]ιραίίοπεπα αα]]- 
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Εά, που. ΧΗ. [1571] 

δύο μα ἐπιδεισθαυ οι  νό, ὧν ἀπαιτῇ χρεία. ἁρμόδει 

δὲ ἐφ᾽ ὧν καὶ Γ πρὺ ταύεης. 

Κεφ. ἕ. ᾿Αρχὴ κατ ἰνίου. τὸ σπείραμα ἐπ εὐθείας 

κατὰ κορυφὴν ἐπὶ μεσόφρυον παρὰ μµέγαν κανθὸν ἔκ πλα- 

γίων τῆς ῥιιὸς ἐπ αὐτὸ τὸ σφαίριον ῥινὸς καὶ παρὰ τὸν 

τοῦ ο ου μεγαλου κανθοῦ ἐπὶ µεσόφρυον ὡς χίασμα κατὰ 

μεσοφρύου γίνεσδαι ἐπ εὐθείας παραπειµένη τῇ πρωτη ἐπὶ 

κορυφὴν καὶ ἰνίον" ἀπὸ ἰνίου κλάσαντες ἄγομεν τὸ σπεί- 

θαμα ἐπὶ λοβὸν ὠτὸς, ἐπὶ σφαίριον ῥινὸρ καὶ ἀντιχείμενον 

λοβὸν ὠτὸς ἐπὶ ἐνίον, ἀπὸ ἐνίου μἐτωπιαίαν. ἔξεστι δὲ καὶ 

στεφανιαίαν προσειθέναι' ταύτῃ τῇ ἐπιδέσευ ἔνιοι ὃν εὐ- 

πρέπειαν πφροσειθέασο τὸ καλούμενον ἡμιθῥόμβιον οὗ τὴν 

"συντέλειαν παραδεδώκαμεγ. 

Δ 3 3 . 

Κεφ. ξα. ᾿4ρχὴ κατ ἐνίου. τὸ σπείραμα ἐπ εὖ- 
] να ν ’ / Ν , 3 

Θείας ἐπὶ κορυφὴν, βρέγμα, µεσόφρυο», πανθον µέγαν ἐν 

πλαγίων τῆς ῥινὸς ὑπὸ σφαἰριον, εἴθ᾽ ὑπὸ λοβὸν ὠτὸς ἂν- 

οἶμπί, Τρία 4ποᾳπε α ἀπορις οαρίίδις ἀενἰποϊγί Ροίείῖ, 

Π α[αθ Ροβα]εῖ, Οπαάταί φπίραθ εἰ ΡΓαεοεάεηε. 

«αρ. ΙΧ. Θαραῖ {α[οίαο [πρει οοοῖραί Ἰπ]οΙαίατ, 

[ρίτα τεοία ρετ γετίῖοεπη αἆ ϱ]αβε]]απι [αρτα πιαβπυπι 081” 

εἴναπι ᾱ- πα Ἰατετίρας αἆ 1ρ[απι παΠ ογρίοπ]απι εγο]ναἰαχ 

οἱ Ῥτορε αἰἰετιαπι πιαδα οαπίλαπι α ρἰαρεί]απα, τα οἰῖα[-» 

πως {αρετ σ]αρεί]α αἀ[τααίας, {α[οῖα Ργίπιαε οΏτο]α Ποπ 

ΙποππηΡειπς αἆ νετίῖοεπι εἴ οοοῖριί {εταίαςγ; αἲ οοοῖρῖί 

ἀε[εοιεπίες [ρίταπι αἆ αμπῖ Ώρταπι, αἆ πα ογρίομ]απι εἳ 

οΡροβίασι αασῖς Ώρχαπι αἆ οοο]ρα. ΑΡ οοοΙρ]ίο αἆ {τοη-- 

ἴοπι Παϊ {τοηία[]ς. . Ἰάσεῖ νεο εἴῖαπι οοχοπασίαπι ἀα]ίοετε. 

Ηαο ἀε]ίσαίίοπο ποπημ]ῖ οοποϊηπἰίαἰῖς συαϊῖα γοσβίαπι {ε- 

ηχου ῦπα αἀἀἰἀετιπῖ, ο]ις Ππαοίαταπα ἱχαδιάιπιας, 

6αρ. ΓΧΙ. Θαραῖ {α[οίαε αἨ οοοἱρίίο ογάϊαϊίας, Γρῖχα 

γεοία αἆ νεγιῖσεπι, βποῖραξ, ϱ]αβεῖ]αα, ππβαπαπα ολη [μπι 

α πα Ἰαΐετίδις (ας οσρϊομίπι ενο]ναίατ; ἀείπάε {10 απ- 

τί οβροβίαο βὔταπι εἳ {Ἡρες πα[ οτρίομίαπ1, Ροίϊθα [ο 
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Εὰ, Ολαχί, ΧΗ. {487, 488. ] 
τυκειμἔνου καὶ ὑπὲρ τὸ σφαίρεον ῥινὸς, εἶθ᾽ οὕτως ὑπὸ λο- 
βὸν ὡὠτὸς, ἐπὶ ἰνίον, ἀπὸ ἰνίου µετωπιαία. 

[1966] Κεφ. Ἐβ, "4ρμόξε μὲν ἐφ ὦν ἡ πρὸ ταύ- 
της ἐπίδεσις. ἐπιτελεῖται δὲ οὕτω” δέρματος φουνικίνου τὴν 

ἀρχὴν ἐπιμηκεστέρου, κόλλη τῇ κόμμι χρίσαντὲς καταπολλώ- 
μὲν τῇ ῥινὶ κατ ἐκεῖνα καθ ἃ διέστραπται, τὴν δὲ ἑτέραν 
ἀρχὴν ἁἄπάγομεν ὑπὸ λοβὸν ὠτὸς ἐπὶ ἐνίου, ἀπὸ ἰνίου ἐπὶ 
µέτωπον ὅτε καὶ κατὰ μετώπου πολλῶμεν ὁμοίως. 

Κεφ. ἔγ. «Ἠεσότης κατὰ τοῦ ὠτός. τῶν δὲ ὑπὸ τὸ 

οὓς ἀρχῶν χιασθεισῶν, ἡἢ μὲν ἐπὶ µέτωπον, ἡᾗ δὲ ἐπὶ κο- 
ρυφὴν, ἐπὶ ἰνίον. ἀπὸ ἰνίου ᾖᾗ μὲν ἀπὸ µὲτώπου κατὰ τοῦ 
χιάσµατος ἀγέσθω, ἡἢ δὲ παρὰ κορυφὴν ἐπὶ µέτωπον καὶ 
παρὰ µέρος ἁμματιξέσθωσαν ' καὶ τῶν ὑποκειμένων ἀρχῶν 
χιασθεισῶν, 4ἡ μὲν ὑπὸ }ένειον, ἡ δὲ ὄπισθεν ἰνίον κάἀκεῖ 
ἀμματιξέσθωσαν., 

Κεφ. ἐδ. ᾿ρχὴ ἡ τοῦ ἐπιδέσμου ταττέσθω πλησίον 
ἰνίου, ὄπισθεν τοῦ πεπονθότος ὠτὸς' ἡ δὲ ἐπινομὴ κατ 

{αῦ. απτὶθ Ώργαπα αἃ οσοίραξ Γεγαίητ, αἩ οοοἱρὶἑο αἆ {ΓοΠ- 
ἴεπι {τοπίαϊις βγμαίατ. 

σαρ. ΤΧΗ, Οοηυργαί αιἶρης Ρταεοεάεπς ἀε]σαίίο, 

Φ]ο αμΐεπι οοπβτηϊίατ. Μεπιρταπυ]αε ῬΡ]οεηίοῖαε οῬ]οι- 

β1οτῖς οαραῖ υπαπα σ]αίῖπε ααἲ σαπιπὰ ἀίαπι Ἠθ[ο ασσ]α- 

Ππαπιαςδ, ο ρατίο ουῖ οργεγἰίατ. ἍΑΙίεγηπι γετο οαρι! 

{4 απτῖς Ώργαπι αἆ οοοῖραΐ αἀάποίπμθ. ΑΡ οοοῖρίίε αἆ 

{γοπίεπα, αιοά εἴῖαπι [αρες {Γοπίεπα πη]ίεν αρσΙα παπάς. 

αρ. Τ.ΧΠΙ. Μεάίαπι [αρεγ ααγεπι ἀπ]ιοίαίας, οαρὶ- 

Τ1Π1 νεΤΥΟ [αρ απτο ἀεοι[[αίοταπα α]ίεγαπι ααϊάεπι ρε {γοπ- 

ἴοπι, ΔΊἴεΤΙΙΠΙ Ψετο ρετ νετίίοεπι αἆ οοοῖραί ενο]ναίτιγ; αἲ 

οοοἱρίίε αιιοά α {τοπίο ἁποῖίαν [αρει ἀεεπ[ῆπι, ᾳποά γετο 

Ρετ νεγίῖοεπι αἆ {τοπίεπι ἀποαίιγ εἴ Ῥτορο ΡαΓΙΕΙΠ πεχυ 

ν]ποϊαίασ, ΘαῬ]αοθη{Ιαπα Ύετο οαρ]ίαπι ἀεοπ[αίογυιι α]ίε- 

ταπα ϱυίάεπι [0 πηθηΐαπι, αἱίογΙπι νετο τείγοτ[απι αἆ οὐ- 

οἴριῖ 1δίαιε οοππεοίαπἰα5. 

αρ. ΓΠΧΙΥ. ΘΟαραῖ Γα[οίαθ ρχορο οεοῖραῖ ροπο α[[ο- 
ἴαπη αΏΓεπα ἀπιρο[ίαπι οτάϊαίαν, ΓΕρῖχα Ὑετο {προς ἀρίαπι 
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Ἐά, Οµατι, ΧΠ. [458, 449. ] ι 
αὐτοῦ ιγνέσθω". ὡς εἐ ἐκ µέρους σκεπασθεἰη τὸ οὖς καὶ 
ἀνὰγέσθω τὸ σπείραμα ἐπὶ βρέγµα πλησίον μετώπου καὶ 
κατὼ τὼ ἐμπρόσθια πλησίον τοῦ ἀντικειμένου ὠτός' εἶθ' 
ὑπὸ γένειον καὶ κατὰ τοῦ ὠιὸς ἐπὶ βρέγµα καὶ τὰ ὀπίσθια 
ἀντεκειμένου ὠτὸς καὶ ὑπὸ γένειον καὶ λοβὸν ὠτὸς ἐπὶ ἐνίον 
καὶ ἀπὸ ἐἰνίου ἐπὶ µέτωπον καὶ ἐπὶ ἐνίον. 

” ιά ι α ἃ ] 

Άεφ. ξε. ᾿άρχὴ ἐπὶ ἐνίῳ, τὸ εἴλημα ὑπὸ λοβὸν ὠτὸς 
Ι] ” 3 3 [ η . 3 ΄ ” / 

απαθους ἐπί βρεγµμα καὶ τα ἐμπρόσδια του πεπονθότος 
24 ι) ε ᾿ / 3 ) , ς Ν Ν  ἵᾳ ] φι 

ὠτος καὶ ὑπο γένειον απο γενείου υπο λοβὸν ὠτὸς καὶ ἐπὶ 

ἐνίον, ἀπὸ ἰνίου λοξὸν κατὰ τοῦ ὠτὸς, εἶτα µέτωπιαία. 

Κεφ. ἔστ.  µεσύτης κατὰ τοῦ ἐπιδεσμένου τῆς ἐπι- 
δέσεως τῶν αρχών, ὧν μὲν κατὰ τοῦ τραχήλου κάτω παρει- 
µένων, ὧν δὲ ἄνω οἷς ἐπὶ κεφαλήν" τούτων αἳ μὲν ἐμπρό- 

σδιου βρέγμα ἁμματιζέσθωσαν. αἱ δὲ µέσαι ἐπὶ κορυφἠν, 

πρὀς τὲ αὐιὼς καὶ πρὸς τὰς κατὰ τοῦ βρέγµατος, αἳ δ᾽ 

ὀπίσθιοι ἐπὶ ἐνίον [ 489] αἀπαχθεῖσαι χιαξέσθωσαν καὶ κα- 

ενο]ναίατ, παπί { εκ ῥρατίο ορετία Πί αιγῖς δίῖαπι [ρῖτα αἆ 

Ψετίίσεπι Ῥτορο {Γοπίεπι εἰ Ῥεχ αΠΙεγίοτα ΡΓορε απγθπι 

ορροΠίαπι ἀεάποαίασ; ἀεῖπάε [αῦ πιεπίππι εἰ [αρες απγεπι 

ρἆ Πποῖραί εἰ Ῥο[ιεγίογεπι αωπὶδ ορροβίαο ρατίεπι εἰ [18 

ππεπίιπα {αῬᾳπε αὐτῖ Πὗχαπι αἆ οοοἱραί εἰ αἨ οοοἱΙριίε αἆ 

{ποπίεπι εἰ αἆ οοοῖριυβ. 

αρ. ΤΧΝΥ. ϱαραί {α[οίαο ἵπ οοοῖραῖ Ππ]οίαίατ, οἵτ- 

ουπινο]μί]ο {αῦ αιπῖδ ΠΟΠ αΠεοίαε Ἠρταπι αἆ Πποῖριϊ εἲ 

ΑΠΊΕΓΙΟΤΟ5 απγῖ5 αΠεοίαεο ρατίες εἵ [ας πιεπίαπι νο]ντίασς 

Ά ππεπίο Πιτ αγ Ώρταπα αεἳ αἆ οοοῖραῖ, αἩ οοοῖρῖίε οὔ- 

Ίαπε Γαρεγ 8Ηγεπ, Ρο[εα Παί {γοηίβ]]5. 

αρ. ΤΧΥΙ. Μεάϊαπι {α[οίαρ οδρ]ήβαφ Ππίεγ]εοίαπα 

{αρεγ Ίοσσπα νιποϊεπάϊπα ἀπ]οίαίατ. Ἐκ οαρίαραθ αἰῑῖς α 

οεγνίοε ἀθοτ[απα ἀεπιῖ[ῇς, ας νετο [αγ[απι, τέ αἆ οαραῖ 

Ρεπάμ]5 απίεγίοχα αἆ ᾿Πποῖραϊ ποᾷο Πραπίητ. Μεάϊῖα ἵπ 

νοτί]οε {ππα 1Πῖεχ {[6, ἴππ εἰἶαπι οππι απίΕΓΙΟΥΙΟ16 βποὶρῖιᾶ 

Γαρεγροβίϊς οοππεοίαπἰίασ; Ῥοβετίοτα ἀοπίααο αἆ οοοραῖ 
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. ΄ ν. ΄ - . 

τα κύκλον περὶ κεφαλήν καὶ µέτωπον ταχθεῖσαι παρα µέ- 

ρος τῆς κεφαλης ἀμματιξέσθωσαν. 

ἄ εφ. ἔδ'. "Ενὺς ἡ µεσότης κατὼ βρέγµατος. αἳ ὁ᾽ 
ἀρχαὶ κατὰ παρειῶν ὑπὸ γένειον, ἀπὸ γενείόυ κατὰ παρειῶν 
ταῖς πρώταις παράλληλοι ἐπὶ βρέγμα. κακεῖ ἀμματιδέδθω. 

3 . . 2 . ε ’ » - ο ᾽ Δ η 
εἰ δὲ τους ὀφΌαλμους ἑδέλομεν ἐπιδῆσαι μή περὶ τας πρω- 

τας, κατὰ δὲ τῶν ὀφθαλμιῶν ἀγίσθωσαν, εἴτ ἐπὶ βρέγμα 
Ν δή ν΄ νι Ἡὴ ελ. ’ 3 ”- 

καὶ χιασθείσαι ἔτιὲ ἐνίον ἀγέσφωσαν. δευτέρου δὲ τελαμώ- 

νος ἡ µεὲσότης κατὰ τοῦ βρέγµατος, αἱ ὃ᾽ ἀρχαὶ παρὰ τους 
μα Ν 3 3 ’ 2 - ς ’ ΄ ι ἔξω Κανθοὺς ἐπὶ γένειον κακεῖ ἀμματιζέσθωσαν. τρίτου δὲ 
ἡ µεσότης κατὼ τοῦ ὑψώματος τῆς ῥινός. αἱ ὃ᾽ ἀρχαὶ ὑπὸ 

λοβοὺς ἐπὶ ἐνίον καὶ χιασθεῖσαι ἐγκύκλωι ἐπὶ µέτωπον, τὸ 
δὲ ἄμμα παρὼ µέρος τῆς κεφαλῆς. 

Άεφ. ξή. «ρχὴ κατ ἰνίου ἐπ ευθείας ἐπὶ µέτωπον 

χαὶ μεσόφρυον ' εἶτ ἐπὶ ἐνίον, ἀπὸ ἰνίου µειωπιαία. Ίίνὲ- 

ται δὲ καὶ ἀπὸ δύο ἀργῶν. 
Κεφ. Σθ'. 3Τὸ μέσον ὃ καὶ συνεχές ἐσει προστίθεµεν 

τῷ κάτω χείλει. τῶν ὃ᾽ ἀρχῶν τὰς ὑπερκειμένας ἄγομεν 

αἀάποία ἀεοιίεπίαχ 4ο Ίπ οιρεπι οἶχοα οβρυῖ εἰ {Γοπίεια 

ΡοΠία α οαρῖεῖ Ἰαΐετε ποάο ἀενιποϊαπίαγ, ν 

αρ. ΕΧΥΗ. Μεάίαπι ππ]ας {α[οϊαε [αρετ βποῖραϊ 

Ππ]]οϊαίατ, οαρ]ία νετο Ῥεν σειας [αῦ πεπίαπι, α πιεηίο 

Ρει Ρεπᾶς Ῥγιπιῖς Ρρατα]ε]]α αἆ [ιποῖραῖ 1ήοπαε πεοίϊαπίας, 

Φ] νετο οεμ]ο5 ἀεν]ποίτε ϱποφαε πο]πεχίπιαδ, ποπ ρες 

Ῥωίπία,, [εά [παρετ οοπ]ο5 ἀισοαπίας; ἀείπᾶε αἆ Πποῖραϊ 

εἰῖαπι ἀεου[αία αἆ οεοῖραί οὐἁασαπίωτ. ΑΙιετῖας {α[εῖας 

πιεάίαπι [άρει οοοῖραί ογάϊαίαχ, οαρΙία Υετο Ῥετ' εχίεγπος 

οου]οτιπι απρη]ος αἆ πιεπίαπι, 1οφπε ποάο Ἰσεπίας. 
Τετιίαε ππεάῖαπα {αρεγ ΠΒ επιϊπεπἰίααι, εαρῖία γΥετο {α8Ῥ 

αιγῖς Πρταπα αἆ οοοἱΙρίαπι εἰ ἀεοι[αία ἵπ οἵθεπα αἆ {τοή-- 

επι νο]ναπίατ, ποάοφαε α οαρ1ῖ9 Ἰαΐετε νΙηοϊαπίηγ. 

6αρ. ΓΧΥΠΙ. αρα [αρεγ οοοἱρίίαπι Ιπ]ίοίαίας εἳ 

Γρίτα αἆ Γτοπίεπι τεοία εἰ σ]αβε]]ααι ἀπεαίατ; ἀεϊπᾶε αἆ 

οεοΙραῖ, αΏ οοοῖρίίε {γοηία]ϊς εκ Ῥ]πῖς οαρῖρας Πγααίατ, 

οαρ, ΤΧΙΧ. Μεάϊυπι {α[εῖας Ιπέεσταπι ἹπΕετίογϊ Ἰα- 
18 αβρομίπιας: Γαρεγίογα Ὑεγο οδρίία αἆ πιεπίαπι ἀποίπιπδ. 

ο... 
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Εὰ. Οοματί. ΧΙ. [499. 490. } 
3 ΄ » 9 » ιο ; μ΄ 

ἐπὶ γένειον, ἀπὸ γενείου ἐπὶ ἐνίον, ἀπὸ ἰνίου καὶ χιασαντες 
ΔΝ ) 

- 

παρὰ κορυφὴν καὶ βρέγµα κελεὐσαντέ τὰ διακρατεῖσθαυ 
3 Ν Γ Δ η ΄ 3 ». Δ δεν ΄ 

αὐτὼς τὰς λοιπὰς αὐτόθι δύο αρχὰς λοβους ἐπὶ Ίενειον 
”/ 

΄ ς 

ἄγομεν καὶ χιάσαντες ἐπὶ µέτωπον ἃς καὶ ἀσφαλιζόμεθα 

σὺν καὶ ταῖς διακρατουµέναις. 
’ 3 ” 

ο εφ. ο. «Ἠεσότης κατ αὐτοῦ. αὖ ὃ ὑποκείμεναι αἆρ- 

χαὶ παρὰ τοὺς ἔξω κανθοὺο ἐπὶ βρέγµα χιασθεῖσαυ ἐπὶ 
3} 2 , ς 3 3” . |) ς Ν λ ” 

ἐνίον ἀπαγέσθωσαν. αἳ ὃ αλλαι αρχαι υπο λοβρυς ὦταν 

κκ. οτι 3 - 4 , 3 Π » , 

ἐπὶ ἰνίον καὶ χιασθεῖσαι ἐπὶ µέεωπον καὶ προς αλλήλας 

καταλαμβανέσθωσαν. ἡ 

Κεφ. οα. 4 ἀρχὴ κατ ἰνίου. τὸ σπείραμα ὑπ ὸ 
4 -- : » Ξ. 

λοβὸν ὠτὸς ἐπὶ τὸ κάτω χεῖλος καὶ ὑπὸ λοβὸν ἐπὶ ἰνίον. 

[190] Αεφ. ο. ΄Ἡ µεσότης κατὼ τοῦ χείλους, αἱ 

ὃ᾽ ἀρχαὶ ὑπὸ λοβοὺς ἐπὶ ἐνίον τὰ καὶ μέτωπιαία., 

Κεφ. οὗ. ᾿Αρχὴ κατ ἰνίου. τὸ σπείραμα κατὰ λ0- 
Ν 9 ος - ἃ Ν » / ο ν΄ οι 5, 8 

βὸν ὠτὸς ἐπὶ χεῖλος καὶ λοβὸν αντικείµενον ἔτι ενιον" "απο 

ἐνίου παρὰ κορυφὴν καὶ λοξὴν ἐπὶ βρέγµαν κρόταφον, ἔπίττα 
Δ ή 3 ’ 

παρειὰς ὑπὸ γένειον καὶ αντικειμένὴ παρειὰς ἐπὶ βρέ]΄μα, 

Α πιεηίο αἆ οοοῖρυί, αἳ οοοῖρίῖε ἀεοα[[αία {αρες ρἰαἱρεί- 

Ίαπι οἱ Πποῖραί; ΎἩ1ππφιιθ ἁρία, εοΠΠθσ] Ἰα{Γενῖς, τε]ῖ ᾳπα 

Ί]]ο ἆπο οαρίία [πυρ αμσῖς Άρτας αἆ ππεπίαπι εί ἀεοι[ αἷα 

αἆ {τοπίεπι ἀποίπιαδ, «πάς εἰ ους 118 ᾳμᾶθ οομίπερα αγ 

ἰμίο αἀ[ἰτυΙπιης. 

αρ. ΙΙΧΧ. Μεαπι {α[οίαο [αργα ἁρ[απι 1405 απα 

Ππ]οίαίαν, ἀπ{ετίοχα εαρῖία [αρες εκίειποθ οοἱοΗΙη 6 Π-- 

ρι]ο5 αἆ [ποῖραί, ἀεουπ[αία αἆ οοοῖραῖ αἀάποαπίατ. ἆλμα 

ψετο οαρίία [αρ απτίαπι Ίρχας αἆ οοοἱραῖ εἰ ἀεου[αία αά 

{τοπίσπι εἰ «Ιπίος {ο υἰποῖα τε πεαπίγ. 

6 αρ. ΙΧΧΙ. ϐΟαραῖ {αρτα οοσῖραῖ, Γρίτα [{αῦ ατιΓ15 

βὔταπα αά ἱη[ενίας Ιαῦγαπα οἱ [αρ απ Ώργανα αἆ οσοῖραί. 

αρ. ΙΧΧΗ. ᾖΜεάϊαπι Γαρου Ἰαῦγαπ, οαρ]ία ΝΨΕΤΓΟ 

(18 αιτία Άρτας εἰ αἆ οοοῖραῖ εἰ αἆ Τγοπίεπι ἀποαηί ας, 

6αρ. ΕΧΧΗΙ,  Οαραῖ αἆ οεοῖρα!, [ριτα Ῥες αυ 8 

Ώμναπι αἆ Ἰαρίαπα εί ορροβίαπι αιισῖς Πργαπα 8ο οοοῖΙρια 

ϐΏ οεοῖρίίε Ρεν γεχγίῖοεπι εἰ οῬφπα αἆ Πποραί εἲ επι” 

ῬΡοσπι αἰίεγαπ; Ροΐεα ππακ]]αρ]ς [α8. πιεπίαπη εἵ ορροβίει 
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Γ4, Οµανι, ΧΗ, [40.1] 
“/ ἵνα κατ αὐτοῦ χίασµα γένηται, εἴτ ἐπὶ ἴνίον καὶ µετω- 
πιαία. 

Άεφ. οὗ. ᾽ρχὴ κατ ἰνίου, τὸ σπείραμα λοξώς ἐπὶ 
βρέγµα παρὰ τὸν ἔξω κανθὸν ἐπὶ τὸ ἄνω χεῖλος, εἷτ ἐπὶ 
αρόταφον ἀντικείμένον καὶ τὸν ἔξω κἀνθὸν ἐπὶ βρέγμα ἂν- 
τικειµένη τῇ πρὸ ταύτης χίασµα ποιοῦσα καὶ βρέγματοςν 
εὖτ ἐπὶ ἰνίον καὶ µετωπιαία. | 

Κεφ. οὗ. "1 µεσύτης κατὰ τοῦ ἄνω χείλους ' αἳ ἀρ- 

’ 
ἀ 

Δ [] 
χαὶ παρὰ κροτάφους καὶ τοὺς παρακειµένους κανθοὺς ἐπὶ 
θρέγµα καὶ κατ αὐτοῦ χίασµα ἐπὲ ἐνίον, ἀπὸ ἰνίου καὶ μὲ- 

τωπιαία καὶ ἐπὶ νίον. 

Κεφ. οστ. Ἡ µεσύτης κατ ἐνίουι. αἱ δὲ ὑποκείμὲ-- 
” γα ος] 4 Ν φις . 3 , 

να; ἀρχαὶ ἐπὶ παρειὰς παρὰ τοὺς έξω κανθοὺς ἐπὶ βρέγµα 
3 .. ς Π ς δ᾽ ” λ ς Δ Ν “ς αἉ ταν . .] 

καπει αμματίζονται, αἱ ἆλλαι υπο λοβοις ἐπὶ ἐνίον, απο 

ἐνίου χιασθεῖσαυ, εἰ μὲν βραχύτεραι εἶεν ἐπὶ ἰνίον πρὸς 
τὼς πρώτας ἐφάπτονταυ, εἰ δὲ ἐπιμηκέστεραι εἶεν καὶ τὰ 

μετώπια προσαποδίδοται. ἁἀπηρτηκότες ἐπὶ κεφαλῆς καὶ 

πιαα.]]]αεῖς αἆ Πποῖραϊ, αἱ [αρευ ἁρ[απα ἀεου[ας [αβίασς 

πηοκ αἆ οοοῖριξς πο Ῥο[γεππο αἆ Γγοηίεπα. 
αρ. ΙΙΧΧΙΥ. θΟαριί {α[οίαε {αρετ οοοῖραξ, [ρίγα 

οῬ]ίαιιε αἆ Πποῖραί [πρεγ εχίετηµπα οομ]ῖ απρα]απα, αἆ 

{αρετίας Ίαρτιπα; ἀε]πάθ αἆ οΡρροβία ἴεπιροτα εἰ εκίεγηπα 

οαπί]απι αἆ Πποὶραϊ ορροβία Ῥγαεοεεπ{ί οἰια[πιαπι εΠι-- 

οἶεις αἆ νεγίῖοεπι, ἀεϊπάε αἆ οοοῖραί εἰ οἶτοα {γοπίεπι, 

6αρ. ΤΧΧΥ. Μεάϊιπι {α[είας [αρεγ Γαρετίας ]αβχήπο, 

οαρῖία Ῥεες Ίεπιροτα οἱ αἀ]λοεπίον οομ]ογαπῃ αΏρυ]ο αἆ 

βποῖραϊί εἰ [αργα ἔρ[απι ομΙα[αιο οοηβχμοίο αἆ οοοῖριαί {ο- 

τατιίασ; αὖ οοορίῖο εἰαπα {τοπία]ϊ ἀποαίας εἰ αἆ οροἰ- 

ρα τεἆςαῖ, 
6αρ. ΙΧΧΥΙ. Μεάϊῖα {α[οῖα [παρει οοοῖρηῖ ἀπ]ίοϊαίασ; 

ΓαῬ]εοία γεγο οαρίία αἆ Ρεμᾶς Ῥει εΧΙΕΓΠΟΦ οομ]ογαπι αµ- 

βα]ος αἆ Πποίραί Γεγαπίαγ 1]]οφπο πεχι ν]ποϊαπίατ, Ἠε- 

Ἠφια γετο {18 αγία Ίργας αἆ οσοῖριῖ ἀποππίας, αὐ 

οοοῖριἰο ἀεοηπ[αία Γημί. ΟὉποά Π Ὀτενίογα {αετίπε, αἆ 

οοοῖραί ρτϊπηῖς ἠ]Ηραπίαγς Πο γετο Ἰομαίοτα Γαογϊπί, εἴῑαια 

ιαὰ {Γοπίσπι ἁμοία {τοπίαίεπι αἀ]ιοϊαπί, Δρρεηί οαρ]ᾶ εἲ 
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Ἐά. Οαττ. ΧΠ. [490. 404] 

προσώπου τὰς ἁρμοξούσας ἐπιδέσεις ἁπλᾶς καὶ ποικίλας ἐπὶ 

τὰς ἕξῆς μεταβαίνωμξνε 

[αοι] Κεφ. οὗ. Σίρηται μὲν ἀπὸ τῆς πρὸς τοὺς 

στάχυας φιριως ἐκ τῆς τῶν ἐπινεμήσεων ινοµένηρ, εὐ-- 

Ζρηστεῖ τε ἐπί τὲ κλειδὸς καταγείσης καὶ ἐπὶ βραχίονος 

ἐξαρθρήσαντος. ἐπιτελεῖταυ δὲ τὸν τρόπον τοῦτον" ἔριον 

μαλακὸν συνελίξαντες τἐθεμεν ἐπὶ τῆς μασχάλη» τοῦ µεέλ- 

λοντος ἐπιδεῖσθαι μέρους, ἀναπλήρωμα τοῦ κοίλου ποιοῦν-- 

τες; ἔπειτα ηνορ Ἀπιδέυμόῦ πλάτος καὶ µῆκος ἀνάλογον 

τῷ ἐπιδεσμένῳ τὴν ἀρχὴν τάξαντὲς κατὼ τῆς ἀπαθοῦς ο. 

σχάληο τὸ ο. ἄγομεν λοξῶς κατὰ νώτου ' ἔπειτα δὲ παρ 

ἀκρώμιον ὑπὸ μασχάλην πεπονθόεος βραχίονας» εἷτ ἐπ 

ἀκρώμιον ὥς χίασμα κατ αὐτοῦ πμαυσᾳ εἶτα λοξὴ κατὰ 

στέρνου, ὑπὸ μασχάλην ἀπαθῆ, ἀπὸ µασχάλης λοξὴ κατὰ 

νώτου ἐπὶ κλεῖδα, ος µέρη τινὰ τῆς δευτέρας ἐπινεμήσεως 

ἐπιπίπτευ μαρεον τῆς προεμβεβλημένης ἀπὸ κλειδὺὸς ὑπὸ ο - 

σχάλην καὶ ἐπὶ κλεῖδα, ος ο -- σνν εἶτα 

τὴν µασχάλην απαθη, αἱ ὃ᾽ ἐπινομαὶ κατὰ τῶν αὐτῶν. 

{αοῖοῖ Ἰάοπεῖς Ίαπι Ππιρηεῖθαφ ἔαπα πιπ]ΗρΠοῖρας ἀεἱίρα[ἶο- 

πῖρις αἆ οείεγας Γεηιεηίες ἀἰσιεάιαππυς, 

ζαρ. ΙΙ ΧΧΥΗ. Ἠαεο ἀε]βαιίο ἁῑοία ας εΠ αρ 

οα ᾳπαο αἆ Γρῖοας αοσθᾶ1ξ, Ππιϊίαάϊπε εκ {[α1θ οἴτου][]-- 

Ῥα8 Ῥτοάειπίε; οοπ{εγέ {πα εἰανίοπ]αε {γαοίας, ἴππι Ὦγᾶ-- 

οἶ]ο Ἰωπαίο. Ἠοο απἰεπι πιοὰο Ρετβοϊίατ, ΜΟΙ Ίασα 

εοπνο]ηία {ρίαπι αχί]]αο Ρρατί19 ἀενϊπειεπάαε Ἱπιροπίπιαθ αἆ 

οαν{ϊαίεπι εἶας Ἱπιρ]επάαπ. Ώείπάε οΏνο]πίαε {α[εῖαρ ἔππα 

Ἰαιαάϊπο ἔππι Ἰοπριίπάϊίπε οοτροτῖ ἀεγ]πειεπάο απαϊοβας 

σαραῖ οο]]οοαηίες Γαρετ 1αεἴαπι αχ]]]απι οΏΗαιε Ῥετ ἀοτ- 

{ωπα Γρίναπι ἀποίπιι; Ῥοβεα ΥεΓο Ρε Ἠαπιενῖ οαραί {18 

αΏοσίῖ Ὀτασ]ὴϊ απί]]απα, πιοχ αἆ Παπετὶ σαραί, ία αἱ [α- 

Ῥος 1ρίαπι ἀεομίῇ Πγπαίασς πηοχ οῬ]απα ρεχ Ῥεείως {αῦ 

αἶαπι Ἰ]]αείαπι ΡχοσεᾶΙί, ΑΡ αἶα Ῥες ἀοτίαπι οβ]ίμα αἆ 

οἰανίου]απι {ετίατ, Πα πέ Ῥατίες φπαεάαπι οἰγουλίας ραΓί]- 

Ῥα5 οὐνο]αίῖ {αρεγροπαπίας, ἃ εἰανίεα]α [15 αχί]]απι εί 

αἆ εἸανίοι]απι, Ύπο οἰαίπιας Γεοππάας Βρατείητ. Εεπῖᾳπο 

αἆ Ι]]αείαπι αχῖ]]απι οἰγομῖτας εἰῖαπι εβἀεπι σαϊῖοπε ργοςεάιιηῖ, 
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Ά εφ. οὗ. ᾿Επὶ συντετελεσμένῳω τῷ ἀστάχυὶ ἑτέρου 
τελαμώγος ἡ µεσύτης μὲν ὑπὸ πῆχυν ἐγγώνιον ἐσχηματισμέ- 
φον. αἱ δ᾽ αρχαὶ ἐπ εὐθείας ἐπ ἀκρώμιον, κἀκεῖ χιασθεῖ- 
σαι λοξῶς ἐπὶ µασχάλην ἀπαθῆ, εἷτ ἐγκύκλιαι περὶ πλευ- 

οὰς καὶ βραχίονα πεπονθότα µέχρι τοῦ ὕλου σκεπάσωσι, τὼ 
δὲ πέρατα ἐπὶ µασχάλην απαθῆ. 

Κεφ. ο’. Ἡ µεσότης ὑπὸ µασχάλην βραχίονος πε- 
πονθότος αἱ ἀρχαὶ ἐπ ἀκρωμιον χιασθεῖσαι ἀπαγέσθωσαν 
λοξῶς ἡ μὲν κατὰ νῶτον, 4 δὲ κατα στέρνον ὑπὸ μµασχάλην 

ἀπαθῆ., αἱ δὲ ἐπινομαὶ ὁμοίως. 
Κεφ. π. "4ρμόξε μὲν ἐφ ὧν καὶ ὁ στάχυο. ἐπι- 

τελεῖταυ δὲ οὕτως. μετὰ τὸ ἐπιδῆσαι τὸν στάχυν, μίαν δεῖ 
ἐγκύκλιον ἐπὶ βραχίονι περιειλῆσαι ἀπὸ βραχίονος ' ἀποδόντα 

τὸ εἴλημα ἀπάγειν λοξώς ἐπὶ µασχάλην απαθῆ καἀκεῖ ἄσφα-- 

λίσασθαυ. 

Κεφ. πα. ρμόδει καὶ ἐφ᾽ ὦν ἡ γερανίς. ἐπιτελεῖ- 

ται δὲ οὕτως' προἑπιδήσαντες τὸν στάχυν, μίαν ἀπὸ ἀκρω- 

µίου ἔπι- [492] νέµησιν ἄγομεν ἐπ εὐθείαρ ἐπὶ. πῆχυν 

6αρ. ΤΧΧΥΠΙ. Ίπ αἀῆτποία [ρῖοα αἰ[ετίας {α[οίαε 

πιθάίαπι απ]άεπι [ας ομρίίαπι αηρβα]οταπι ἀε]ποαίαπι ἁἀπ-- 

οαΐασ; οδρΙίᾶ Υεγο τεοία αἆ Ἱπιοτί οαραί 1]]ίοφιις ἀεοπ[ῖα 

ομ]ίαπε αἆ 1]αείαπι αχί]]απα, ἀεϊπάε ἵπ οἵβεπι ἀῑιοία Ρε 

Ἰαΐετα εἰ Ὀταομίαπι αΠεοίαπι, ααοαά ἰοίαπι ἱεχετ]ιπί {εταπ- 

ἴωτ, {α[οίαε ἀεπῖᾳπε εχίγεπια αἆ Ἰπίερταπα α]απι, 

αρ. ΙΧΧΙΧ. Μεάϊαπι [α[οίαε [αυ αῇεοιί Ὦγας]ϊ 

οἶατ, οδρ]ία αἆ Ἠπππογί οαρυέ ἀεοι[αία αἀἀποαπίας; Ἠ]πο 

ομ]ίααθ α]πά ααϊάεια ρε ἁοτίαπι, αἰῑαᾶ νετο Ρεν Πεγππι 

Γα8) Π]αε[ααι αχί]]απι,  Θἰπ (ποπθ πιοᾷο πο]ναπίας 

οἰτου]ίης, 
αρ. ΤΙ ΧΧΧ. Οοπγνεπῖέ ααἴρας εἰ Πρίοα, Τία νετο 

εοπ[γαϊίαν. Α Γρῖσα ἀε]σαία υπα Γα[οία ἵπ οχρεπι ἁποία 

Ῥτασ]μο οῬνο]νεπάα ε[ῖ:; ἀαία νετο Πρῖτα αἆ αἰαπι Π]αείαπι 

οῬ]ίααε αἀάποεπάα ε[ὶ ἴ]]ήσφαα {πίο Ππ]επάα, 

αρ. ΙΤ ΧΧΧΙ. Οπαάναί ᾳμῖρας εί ους. δίο απίθπι 

οοπ[/ταϊίας, Βρίσα Ργῖας ἀε[]σαία παπι αἳ Ἠηπιετί εαρ]ῖἴθ 

οἴχουίέππα τεοῖα αἆ ουδ]έαπα αὐρα]αίαπα Πραταίαπα ἀποίπιπς; 
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ἘΕὰ. ΟΜατι, ΧΠ. [4909. ] 
ἐγγωνίως ἐσχηματισμένον, κἀκειθεν ἐπ εὐθείας πάλιν ἐπ᾽ 

ἀκρώμιον, ἀπὸ ἀπρωμίου λοξῶς ἐπὶ µασχάλην απαθῆ. εἴτα 

ἐγκύκλιον περὶ βραχίονο καὶ πλευρὰς ἐπὶ µασχάλης, κἀκεῖ 

τὸ πέρας ἀσφαλιζόμεθα, ει σοΝ 

Κεφ. πβ. 1 µεσύτης κατὰ τοῦ πεπονθότος ὤμου, 
αἱ ὃ᾽ ὀρχαὶ ἐπ εὐθείας ἐπὶ πῆχυν πλησίον ἀγκώνος ὅρ- 
θιοι"' πάλιν παράλληλοι ταῖς πρώταις κατὰ ἀκρώμιον, ἀπὸ 

ακρωμίου ὑπὸ µασχάλην ἀπαθῆ, εἶτα ἐγκύκλια. 

Λεφ. πγ. 7 µεσότης ὑπὸ ἀπαθῆ µασχάλην. αἳ δ᾽ 
ἀρχαὶ  ἐγκύκλιοι περὶ πλευρὼς καὶ βραχίονος ἐπεγκύχλιου 
πάλιν ἐπὶ µασχάλην ἀπαθῆ᾽ ἀπὸ µασχάλης λοξαὶ ἐπὶ ἀπρώ- 

αιον πεπονθὀς: ἀπὸ ἀπρωμίου ὅρθιοι παρα βραχίονα ἐπ 

αγκώνα καὶ παᾶλιν απ ἀγκώνος ἐπ ἀκρώμιον, απὸ ἀκρωμίου 
ἐπὶ μασχάλην ἀπαθῆ, εἴτ ἐγκύκλιοι περὶ βραχίονα. 

Ἀεφ. πδ. ἄρμόδε ἐπὶ τῶν κατ ἀμφοιέρους ὤμους 
ἐχόντων σἰνος. ἐπιτελεῖται ὃ᾽ οὕτως" ἐπὶ συντετελεσμένῳ 

τῷ ἁπλῷ σιάχυῖ μειὰ τὸ ἐπὶ µασχάλην καταντῆσαι τοῦ 

ο 

8ο Ῥοβεα τεοίΐα ταγίαπα αἆ Ἰηπιογὶ σαριαΐ, αἲ Ἠππιοτί σαρῖία 

οβ]ᾳαε αἆ αἰαπῃ Ι]]αείαπι, πποκ ἵπ οἵβεπι Ῥες Ῥγασβίπηι 

εἰ ακ]]]απι νο]νίποας 1]]ίσφια πιοάο αάβγαϊπιιδ. 

αρ. ΙΙΧΧΧΙΗ. Μεάϊιπι Γα[οῖαε [πρεγ αχί]]ααι αῇΠε- 

οίαπι Ἰη]ιοϊαίατ, οαρ]ἰα νεγο τεοία αἆ ουπΡΙίαπα Ποκαὶ νιοῖ- 

πυτα ἀῑτεοία; ταγ[απα Ῥγϊηῖς Ῥατα]ε]]α [αρετ ἨἩαπιεγί «αρα, 

αῦ Ππιπιεγί οαρίίο ΓαῬ Π]ασ[απι απί]]απι, ἀείιαε ἵπ ογὔΏοια 

ἀποσπίατ. 
αρ. ΓΧΧΧΙΗΠ. Μεάϊππι Γαρος ΠΠίερταπι ασ]]]απι Ἱη-- 

Ιϊοαίωχ, οαΡρΙία Ὑετο ἵπ ο1Ῥεπῃ αἆ Ἰαίετα αἱ Ργασλίαπι 16-- 

ταΠίασ; ας τατίαπι 1π οτῬεπι τουπττεπίο αἆ αἶαπι Ἰ]]αείαπι; 

αΏ αἷα οὐ]ίααα οἆ αΠεοίαπι Ἱαπιεγί οαραί, αὖ Ἰαπιοτί οἳ- 

ΡΙίε αγγεοίῖ α Ῥγασμίο αἆ ουΡΙΙ Πεκαπι, 1γ[άδᾳαε 4 οἷ- 

ΡΙά Ώεκα αἆ Ἠηπιενί σαραί, αἳ Ἠαπιεί σαρΙίε αἆ αι 

Π]]αείαπι, Ῥοβτεπιο 1 οἵὔθεπι οἴτοα Ῥγαοβίαπη. 

αρ. ΤΧΧΧΙΝ. Οοπρτιί πἰτίαδᾳαε Ἠυπιθ Ιαε[ο- 

πεπι {εγεπίρας, Τί νεγο εοπΠοΙίατ, Όπαπι Ππιρ]εκ [ρίσα 

οοπβγιοία {αετῖε, Ίππι Ρρο[θα {α[οία ἵπ ακί]]απι Ῥγασ]ῆ 
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Ἐά. Οµατι,. ΧΠ. [499.] 
ἐπιδεδεμένου βραχίονος ἑξῆς αὐτὴν λοξὴν ἄγομεν ἐφ᾽ ἑτέροὺ 
βραχίονος καὶ αἀκρώμιον, ὡς κατ αὐτοῦ χίασμα γενέσθαυ" 
εἶια µασχάλην ἀντικειμένην, αἱ ὃ᾽ ἐπινομαὶ κατὰ τῶν αὐτῶν. 
Κεφ. πε. «ὐνόμασταυ μὲν ἁπλῶς οὕτως ἀπὸ τοῦ ἐμ- 

φερὴς εἶναι τοῖς παρὰ Ῥωμαίοις Φωραξιν, οὓς καταφράκτας 
καλοῦσιν. εὐθετεῖ δὲ ἐφ ὧν ἐπιδῆσαι Θέλομεν τὰ περὶ τὰς 
κλεῖδας µέρη καὶ ὠμοπλάτην ἢ στέρνον ἢ µειάφρενον ἢ 

πλευράς. ἐστι δὲ ἡ ἐπίδεσις κατά τι ὁμοία τῷ διπλῷ στά- 
χυϊ. ἐπιτελεῖταυ ὃ᾽ οὕτως ἀρχὴ ὑπὸ µασχάλην τὸ εἴλημα 
λοξώς ἔμπροσθεν κατὰ στέρνου πλησίον τῆς τῶν κλειδῶν 
πρὸς τὸ ξιφοειδὲς συμβολῆς παὶ παρα τράχηλον ἐπ ὠμο- 
πλάιην ἀνεικειμένου ῥραχίονος, εἶτα ὑπὸ τὴν παρακειμένην 

µασχάλην, ἀπὸ µασχάλης ἐπὶ τράχηλον κατὰ τῆς πρὠτηφ 

ὧς χίασµα πλησίον τραχήλου γέγνεσθαι καὶ λοξὴ κατὰ ἆν- 
τικειµένης ὠώμοπλαιης' εἶθ ὑπὸ µασχάλην, ἀπὸ µασχάλης 
παρὼ τράχηλον ἐπὶ τὸν τοῦ αὐχένας σφόνδυλον, ὡς κατ 
αὐτοῦ χίασµα γενέσθαυ, εἶθ ὑπὸ µασχάλην καὶ λοξὴ πλη- 

ἀε]ῖσαιϊ ἀεπαϊίεπᾶα, απαπι ἀεῖποερ οΡ]ίαπαπι ἵπ αἰέεγαπή 
Ῥτασμίαπα εἰ Ἠιπιεχὶ οαραί ἀποίπημθ, ία μέ [αργα ἀρίαπτ 

οἰίαίπιας Παΐ, ἀείπᾶε αἆ ορροΠίαπι αἶαπι αἴφιμο 1ρᾳ5 οἳχ-- 

ου1{15 αἀπιογεπίς, 
αρ. ΙΧΧΧΥ. Ἱία ααἰάεπι Ππιρ]οϊίες ποπαϊπαία ε{ί, 

αποἆ Ἡοπιαπογιπι {ογαοῖρας ΠΙ Πα], απος οαϊαρ]ιγαοίος 

νοοϊίαπε. 1 απίεια οοηρταῖε, ἴπ απῖριφ οἰανίοι]αγαπα 

χορίοπας εἲ [οαρα]ας ααί [ετήσια απῖ πιείαρµτεπυπα αιῖ 

οο[ιας ἀε]ρατε νοἱαππα. Αά Ίαεο ἀε]]ραίο Ῥαγίϊπι ει 

ἀαρ]]οί [ρίοαε Ππιϊ]9. Θίο απίεπι οοπβγαϊίατ. (αραί Γαῦ 

αἶαπι. οἰγοιπινο]μίίο οβ]ίᾳαα απίτον/απα Ῥετ Πεγπαπι ΡΤορε 

οἰανίοπ]αγαπα οππι ο[ε Ρεοῖοσίθ οοππεχίοπεπι ἀποίατ εἴ 

Ρε; οεινίοεπι αἆ Ὀτασμ]ϊ ορροΠ!ῖ [οαριίαπι, πιοχφιε [αῦ 

αἀ]αοεπίεπι αἶαπ. ΑΌ αἷα αἆ οεγνίοεπι [αρες Ῥεῖας 1π]8- 

οίαπι Γα[οἴαπι, Πα τί οἨία[πιας Ῥχορθ οεγνίσεπι [ἰτιααίατ΄ εἳ 

οῬ]ίᾳια [αροτ ορροβίαπι [εβρα]απι, ἀεϊπάο [αῦ αἶαπ; αἳ 

αἷα ος οευνίοεπα αἆ «Οο]Ι νετιεριαπα, «πο {ωρες 1ρίαπι 

ἀεευ[ίαίίο {αοία 1, Ὠείπάο {10 αἶαπι Ρτορε οἰαγίομ]αγαπα 
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Εὰ. Οµατι, ΧΠ. [490. 495.] 
σίον κλειδῶν συμβολῆς ὡς καὶ ἐνταῦθα χίασµα γ/γνεσθαν 
καὶ παρὰ τράχήλον [495] ἐπ ὠμοπλάτην καὶ ἐπὶ μάσχά- 
λην, ἵνα ιέσσαρα γένηταυ χιάσµατα», ἓν μὲν ἐν τῶν έμτρο- 
σθεν, ἓν δὲ ἐκ τῶν ὄπισθεν, δύο δὲ κατὰ τῶν κλειδῶν. αἳ 
δὲ ἐπινομαὶ κπαιὰ τῶν αὐτῶν εἰς ἐγκυκλίους περὶ στῆθος 

καὶ πλευρὰς, ὡς τὴν ὅλην ἐπίδεσιν θώρακυ γἰνέσθαι ὁμοίαν. 
Κεφ. ποτ, “ΙΕ μµεσύτης ἐπὸ μµασχάλην. αἳ ἀρχαὶ 

κατὰ αλειδὸς παρακειµένής χιαξέσθωσαν πλησίον τραχήλου’ 
εἶτα λοξαὶ ὑπ ἀντικειμένήην (ιασχάλην, ἀπὸ µασχάλης ἐπὶ 
παρακειμένην κλείδα καὶ καε αὐτῆς χίασμα πλησίον τρα- 

χήλου καὶ λοξαὶ ἐπ ἀνεικειμένην µαάσχάλην, εἶτ ἐγκύκλιου 
περὶ θώρακα. 

«Λεφ. πξ. ᾖΕὐθετεῖ αὕτῃ ἡ ἐπίδεοις ἐφ ὧν στέρνον 
ἢ μετάφρενον ἢ πλευρὰς ἢ θώρακα ἐπιδῆσαι Θέλομεν, δύο- 

δὲ τελαμώνων μµὲσότητα σίµµειρον καιὼ τῶν ὤμων Ὀέντες 
τὰς αρχὰς ἐπ εὐθείας κάτω παρίεμεν. ἔπειτα εἰληιῷ ἔπι- 
δέσμῳ κατὰ κύκλον ἐπιδήσανιες τὸ τὲ ὅλον σιῆθος καὶ τὰς 

πλευρὰς ὡστὲ σκεπάσαι καταλομβανύμενου τὸ πέρας ιὰς 

οοπωΙΠαταίη, ταέ οἱ Ἡϊο ομιαίπιας Πρατείαχ, εἰ ρει σεινί- 

σεπι αἱ {οαρι]άπι οἱ αἆ αἶατα, παπί αααάταρ]ες οἰία [αναθ 

οοπ{ρϊοἰαίας. παν απἶάεπι εκ απἰετιοπίρις, α]ίε; γεχό 

ες Ρο[ιεγίοχίραδ, ἆπο ἀεπίαιιο ρτορρ οἰανίουίαδ. ΟΙτομῖίμς 

Βίεπι ἠδάεπη πποάῖδ ἵπ οιῦθς οἶτοα ΡεοίΠθ εί οο[ίας Πα 

Γετυπίατ, τί απίγετί[α ἀε]ίσα[ίῖιο ἰλογαοῖ ρτοάεαί [Ππι1]18, 

6αρ. ΓΧΧΧΥΙ. Μεάϊίασι [αἳ0 ακι]]ααι 1η]οίαίας, (ὰ- 

Ρίία [αρευ οἰανίοσ]απι αἀ]αοεπίεπα Ργορε οεγνίσεπι ἀεοιῖα-- 

Ίπσ5 ἀείπάᾳ οῬ]ίφια {10 αἶαπι ορροβίαπα, οὐ αἷἰα αἆ ορρο- 

Πίαπι οἸανίει]απι οἳ [αρευ {ρίαπα ἀοοιίῇς Ρτορε οεινίοσπα 

Βνιαϊίασς οἱ ορ]ί(αα αἆ αἶααι αἀ]αοεπίεμι, ἀεϊπάο οἴτοιπα 

ἠιοτασεπα ἵπ οτῬεια ἀποαπίαυ, 

αρ. ΙΙΧΧΧΝΙΙ. ΠΗαεο {ρῇς οοπβειέ ἀε]ραίο, απῖ- 

δι8 Ρεοίιαθ απί ππείαρμτεππα απῖ Ἰαίετα αμ ἰμογασθιι ἆθ- 

νΙποῖτε γο]αιιμςδ, ἈὈπαταπι ααίεπι {α[οἱο]αςάπῃ ΠπεάΙο ΟΟΠΙ-- 

πιοη[αο Ἰοπριιάϊηῖς {αροας Πμπιοτὶ Ρροβίο οαρῖία Τεεία ἄεοτ-- 

Γαπι ἀεπηπηας: ἀεϊπᾶς οοπνο]αία {αΐοία απιρίέι {πι 

ἰοίμπι Ῥεοίαδ, ἵμπι ἰαΐετα ἀε]ίσαπιαδι 41ο αρεχτία {α[οῖαηι 

σατεκῦς το]. Χντττ. πες 
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Εὰ. Οἶνασι, ΧΙΙ. [103.1 
παρειμένας κάτω αἀρχὼς ὄπισθέν τε καὶ ἔμπροσθεν ταῖς 

᾿ἐγκυκλίοις προσαπτόµενοι, κᾶν ἐπιμηκέστεραι ὥσιν ἀνακλά- 
τες ἐπ᾽ ἀκρώμιον προσασφαλιζόµεθα. 

Κεφ. πη. Οἳ προλεχθέντὲς τελαμῶνες οὐκ ἐπ εὐ- 
Θείας κρέµανταιν ἀλλὰ λοξοὶ ὥστε κατ ἴνίου καὶ τοῦ µετα- 

΄ ” 

φρένου χίασµα γίγνεσθαι τὰ τὲ λοιπὼ ὅμοια τῷ ὀρδίῳ 
συντελεῖται. 

Κεφ. πθ᾽. "ρμόδε μὲν ἐφ᾽ ὧν καὶ ὃ µασχαλιστήρ. 
ἐπιτελεῖται δὲ οὕτως ' ἐπικλείσαντες τὸν ἀπὸ δύο ἀρχῶν κα- 

ταφράκτην, μετὰ πολλὰς ἐγκυκλίους περιβάλλειν ἐπινεμήσεις 

τῷ θώρακι, ὥστε σκεπᾶσαι μέχρις ὀμφαλοῦ, τότε τὼς ἂρ- 
χὰς πρὸς αλλήλας ἁμματίζομεν τὸν λύκον ποιοῦντες βρόχον, 

ἀπάγοντές τε τὰ λειπόμένα τῶν αρχών ἐπὶ δεξιὰν καὶ ἄρι- 

σιερὰν λαγόνα ὑποβύομεν ταῖς ἐγκυχλίοις ἐπιεμήσεσι τὰ 
πέρατα ἐώντες κρεµάσθαι ὡσανεὶ τετραδακτιλιαῖα τὸ μῆ- 

πος ὄντα, ἵνα αὐτῶν ἡ ὄψιρ ὡσανεὶ θώρακος κροσσοὲ }ί- 

νωνταυ, 

οκίτεπιαπι οοπἰϊπεπίες ἀεπιῖ[α ἀθοτ[απα οαρῖία ἵππαι το 

(γοτ/[απα, ἔαπι απίτοτ[απι {α[οΐαε οἰτοιίτις α[αίππας, αἴφαε 

{ ομ]οησίοια Ππί, αἆ Ἠαπιε σαραί οοπγενία αἀβταπιας, 

αρ. ΙΙΧΧΧΥΠΙ. ἈῬναεάϊοίααε {α[οίο]αε ποπ τεοίας, 

[εὰ οῬ]αιιαε ρεπάεαηπῖ, υἲ 1Π Ῥεοίογο οἱ ππεἰαρΗτεπο ἆε- 

ου[ῇς αρρατεαί, Οείετα νετο τεοίαε ἀε]ὶσαίϊοηπϊ Ππιῖ]ῖα Ρετ- 

Ποϊαπίαν, 

6αρ. ΓΙΧΧΧΙΧ. ἍἨΗϊς αιἠάσπα οοπαταίε, οπίρας οἱ 

αχ]]]ατῖ. Θϊο απίειι οοπβσαίατ, Οε]ερταία α ἀπορας οα- 

Ρίμρας οαἰαρμγασία Ροβ πππ]ίος οἰγοπῖίας {[α[οῖαο ἀῑβεῖριι- 

Ἡοιες {]οχαοί Ππνο]νεπάαο Γ[απί, ταί αἆ απιρίΙοιπι πᾳαα 

ορίραεῖππα ορετίαηξ, [ἴομιο οαρῖία 1πίετ {ο πεχι Πσαπιιβ 

αἱ Ἱαρυπα. Ἰαᾳαευ οοπβτιαππαδ.  Αἴαπε σαρίίαπι τεβάπα 

οἆ 1] ἀεχίτυιπι εἰ Ππίῄτααι αἀάπεία 1π οτῬεπι οἰγοιϊάραφ 

πο]αάῖπιας, εχίτεπια Ρεπάετο Ππεηίεςδ, 8ο Π απαίπον ἀῑρῖ- 

{οσαπι Ἰοηςφϊιάίπεπι [ογΗαπίαν, ϱπο Ἱρ[ογαπι {ογπια ἰα- 

αιιαπα ἠογαςῖς Πηιθγίας γερταε[επ{εί, 



Σ41ΗΙΝΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΕΓΠΗΙ(ΕΣΠΜ ΩΙ 311 4ΙΟΝ. 819 

Εά. Οµατι. ΧΠ. Γ494. 1 
[191] Κεφ. ΜΗ. ᾿.4ρχὴ κατὰ λαγόνος δεξιᾶς. τὸ 

δὲ ἅμμα λοξῶς ἐπὶ πλευρας, στέρνον, ὦμον' εἴθ᾽ ὑπὸ ὤμον, 
ἵνα κατ αυιοῦ χίασμα γένηται, εἶτα λοξὴ κατὰ µεταφρένου 

ἐπὶ λαγόνα κατὰ τῆς προεμβεβλημένης ἀρχῆς, εἶτ ἐγκύκλιοι 

περὶ γαστέρα ἐπὶ λαγόνα αἀρισιερὰν, κἀκεῖθεν λοξὴ κατὼ 
µεταφρένου ὥς χίασµα κατ αὐτοῦ γίγνεσθαι καὶ ἐπ᾽ ὦμον 
δεξιὸν, εἴθ ὑπὸ µασχάλην καὶ ἐπ ὦμον, ἵνα κατ αὐτοῦ 
χίασμα γένηται καὶ λοξὴ κατὼ στέρνον καὶ πλευρὼς ἐπὶ λα- 
γόνα ἀριστερᾶν, εἰτ ἐγκύκλιος, αἳ δὲ ἐπινομαὶ κατὼ τῶν 
αὐτῶν εἰς τὸ σκεπάσαι πάντα τὰ δεόµενα τῆς ἐπιδέσεως., 

Λ εφ. Μα. Ιροσεπιδήσαντες τῷ γιαστῷ θώρακι ἑξῆς 

διὼ στενοῦ τελαμώνος μίαν τἢ Καὶ δευτέραν ἐγκύκλιον πε- 

θιειλεῖτε κατὰ στέρνου καὶ µεταφρένου καὶ τὸ πέρας ἀγκτῆρι 
καταλαβοῦ. 

Κεφ. Ἠβ. "ρμόξε μὲν ἐφ᾽ ὧν καὶ ὃ καταφράκτης. 
ἐπιτελεῖται δὲ οὕτως" αἀρχὴ κατὰ µεταφρένου τὸ σπείραμα 
λοξώς ἐπ᾽ ὠμαπλάτην ἀκρώμιον, ὑπὸ µασχάληνι εἶε ἐπ᾽ 

αρ. ΧΟ. ϐΟαραῖ {Πρες ἴ]ο ἀεσίταπι {π]οϊαίατ, Γρῖτα 

πετο οῬ]ῖααπε Ρες Ἰαΐας εἰ [Πετηαπ αἆ Ίππιεγαπι ᾖνο [αῦ 

αχ]]]απι, ἄνε ΓΠῬ Ἠαπεταπι, αἱ 1π εο ἀεεπ[α[ξίο Πί,. Μος 

οῦ]ῖσπα Ῥες ἀοτίαπι αἆ Ἱ]α [αρεγ οαραί Ῥτίις Ιπ]εοίαπι, 

ἀείπάε οἴγου]ῖίας εἶτοὰ νεηίγεπι αἆ Ἶε Ππίβταπι, 1]Ιποῃπθ 

ου]ίαπα {αρεγ ἀἁοτίαπι, πα 1π «ο ἀεεπ[ις Πτπαξας εἳ αἆ 

Ἰππιεγαπ ἀεχίταπι, ἀεϊπάο [α8Ῥ αἶαπι εἲ αἆ Ἠππιεταπα, πὶ 

{αρεγ εο ἀεοιίῃς Παί εἴ οῬ]ῖαα Ῥετ Πετημπι εί οο[ίας αἆ 

Ἶ]ε ἀεσίταπι, πιοκ 1Π ΟΥΡεΠΙ, Οἶτομ]ίαδ γετο ῥρετ 1ρ[α8 

Ρατίες ἀμοαπίαγ, πῖ εὰ ᾳυαε ζεμσαίοπε ἀεγιποιεπᾶα Γαπῖ 
οοηίεραπ{ιΣ ΟΠΙΠΙΔ. 

αρ. ΧΟΙ. ὨΒεεπ[αίο ἴἶοταςε ἀε]ίσαίῖοπα ἀῑοία 3ο 
Πναοία ἀείποεερς αησι/[ία {α[οἶο]α ππαπι απἲ αἰίεγαπι οἴγοπ]-- 

Ίαπι Ῥες Πετπαπι οἱ ἀἆοτ[απι οῬνοῖ]νο εἰ [ρίταε εχίτεπιππι 

βρα]α τετο. 

σαρ. ΧΟΠ. (Οοπρταῖί απἶάεπι απἶραθ εἰ οαίαρ]ταςία, 
Φίο απίεπι Πταϊίατ. Α ἀοτ[ο οαριίῖ οτα]ίας, [ρῖτα ορ]Ιααε 

Ρεχ [οαρι]απι αἆ Ἠππιετί οαραῖ [ας απί]απι; ἀεϊπάε αἆ 

τες 
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Ε, Οπατί, ΧΠ. [49φ. 495.] 
ἀκρώμιον ὡς Χίασµα κατ αὐτοῦ γίγνεσθαι καὶ λοξὴ κατὰ 
μαστοὺς ἐπ᾽ ὀμφαλὸν, απ' ὀμφαλοῦ κλάσαντες ἄγομεν ἐπὶ 

μαστὸν ἀντικείμενον λοξὴν ἐπ ἀκρώμιον ὡς χίασµα κατ 
αὐτοῦ Ἰγνεσθαι, εἶτ ἐπὶ µετάφρενον, εἴτ ἓν ἐπικυκλίοις 
περὶ τὰς πλευρὰς, αἳ ὃ᾽ ἐπινομαὶ κατὰ τῶν αὐτῶν, 

ἅ εφ. ΗΥ. “άρμύδει μὲν ἐφ᾽ ὧν µετάφρενον ἐπιδῆσαε 
Θέλοµεν. ἐπιτελεῖται δὲ οὕτως ἀρχὴ κπατὼ λαγόνος ὡς αρι- 

στερᾶς τὸ εἴλημα κατὰ µεταφρένου ἐπὶ δεξιὸν ὤμον καὶ ἐπὸ 

µασχάλην, ἀπὸ µασχάλης ἐπ ὠμοπλάτην ἀριστεράν" εἴθ᾽ 
ὑπὸ µασχάλην καὶ ἐπ ὦμον, ἀπ ὤμου λοξή κατὰ µεταφρέ- 
νου ἀντικειμένη τῇ πρώτη" εἴε ἐγκύκλιος περὶ τὰς λαγόνας 
μιᾷ καὶ δευτέρᾳ καὶ τὸ πέρας προσλαμβάνει ἡ αὐτὴ , ἡ] καὶ 

ἐμπροσθοφανὴς εἶναι Φδύναιαι καὶ ἄν τις τὰς αὐτας ἐπινὲ- 

µήσεις μὲ ὄπισδεν, αλλ ἔμπροσθεν τάξη. 
[496] Κεφ. Μδ. ρμόδε μὲν ἐφ ὧν καὶ ἤ πρὸ 

αὐτῆς. τελαμώνα οὖν λαβόνιες σύμμετρον µήκευ καὶ πλά- 

τευ κατὼ τὴν µεσύτητα σχίζοµεν, ὥστε τὴν κεφαλὴν διελ- 
θεῖν. τὰ δὲ πέρατα παρίεµεν, ὃ μὲν κατὰ νώτου, ὁ δὲ κατ 

Ἡαπιοτί οαραῖ, πἳ ἀεοπ[ῖς [προς ἁρίαπι Πτασίασ εἰ ο]ἵφπα 

Ρετ πιαπηπιαπι αἆ ππηβιΙοαπα. ΑΡ απιρῖῃΠοο τεβεοίεπίες οἆ 

ορροβίααι ππαπήπ]απα ἀποίππαςδ, ορ]ᾳπαπι αἆ Παπιεγῖ οαραί, 

μὲ ἀεοπ[ς [αρτα ἀρίαπι Παί; ἀείπᾶε αἆ ἀοτ[απι, πιος 1π 

οχΏθπη οἶγοα Ιαΐενα, ἀεπίαπε Ε]5 οἰτουῖίας ασοποεπῖ. 

σαρ. ΧΟΠ]. Οοπρτωῖί φα]άεπι απἴρας ἆοτ[απη ἀονῖη-- 

οἶτο νο]πιμςδ. Όίο αμίεπι οοπβτιίατ. Οαραί αὐ 1μραθ 

οτάϊαίατ τί Ππηϊβνϊς, οἴχοππινο]αϊ]ο ρεν ἁοτίαπα αἆ ἀεσίταπι 

Ἱαπεγαπι οἳ αἆ αἶαπι; ἀείπάαο [ας αἶαπ εἰ αἆ Ἠωππεγαπι, 

αὉ ΠΙΠΙεΤΟ οῬ]ηπα ρε ἀοτίαπα Ρχίπ]αθ οΡροβία; ῥρο[ίεα 

ἵπ ογῬει οἴγοα 1]α [επιοὶ εἰ Ῥίς εἰ εχίτεπιππι ἀρία 6οἹ-- 

εμοαϊ, Αἰᾳάε Ίαεο Πε]]α τεϊτοτίµπι ΓρεείαΡ1]ίς ε[ε ροίεβ, 

Ἡ αἱ 1ρ[ος οἰτουμ]ία ποἩ τεἰτοτ[απα, [εὰ απίτοτίαπα 1ο- 

σαγεν]{. 

σαρ. ΧΟΙΥ. Ἠψ απαάταί αιἴρας εἵ Ῥγαεσεάεπς, 

δηπηρίαπι ἀσιίαν {α[οίοπι Ἰοπσιίπάίπε εἰ Ἰααάϊπο οο- 

δταεπίεπα 1π πιεάϊ]ο [οἰπάίπιας αἱ οαραῖ ρεγπεεί; εσίγεπια 

νοτο ἀοπιϊῖσιας Ῥεπάπ]α, ο]ίετηπι αμάεπι α ἀοτ[ο, α11θγΙΙΠά 
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Εά. Οματι, ΧΠ. Γ405.1 
ἐπιγαστρίου ἐπιπλέκομέν τὲ τὸν χιαστὸν καλούμενον θώρακα, 
τὰ δὲ πέρατα αὐτῆς προὐποτεθέντος πελαμώνος ἐπισχίσαν- 

τες εἰς τέλος κάτω κῳεμᾶσθαι ἑώμεν. ἳ 

Ά εφ. ςξ. ᾽ρμόδει μὲν ἐφ ὧν τὸ ἕτερον. µέρος τοῦ 
τραχήλου ἐπιδῆσαι Θέλομεν. ἀρχὴ κατὰ (ιέσον τοῦ πλευ- 
ροῦ τὺ . εἴλημα λοξῶς κατὰ µεταφρένου ἐπὶ τράχηλον καὶ 
στέρνον εἶτ ἐπὶ πλευραν κατὼ τῆς προεμβεβλημένης ἀρχῆς 

καὶ περὶ θώρακα ἐγκύκλιος. 

Κεφ. στ. “Ε ἀρχὴ ὑπὸ µασχάλην. τὸ εἴλημα λο- 
ξῶς κατὰ µεταφρένου ἐπὲ τράχηλον καὶ ἐπὶ στέρνον, µα-- 
σχάλην καὶ ἐπὶ ἀντικειμένην µασχάλην καὶ λοξὴ ἐπὶ στέρ- 

νον καὶ τράχηλον, ὣς χίασμα κατ αὐτοῦ γενέσθαι καὶ λοξὴ 
κατὰ µεταφρένου ὑπὸ µασχάλην ἐγκύκλιος. αἳ ὃ᾽ ἐπινομαὶ 
κατὰ τῶν αὐτῶν. 

Ά εφ. Ἠδ'. «4ύο τελαμῶνες πλάτει διδαµτυλιαίων µή- 
κει σύμμιετῷου τὰς µεσότητας κατὰ τῶν ὤμων θέντες, ἀρχὼς 
μὲν ἐπ᾽ ὀμφαλὸν, ἃς δὲ κατὼ νώτου χιάσαντὲο πρὸς αὐτὰς 

γετο αἳ ερὶραβτίο, αίᾳπε ἀεοι[αίαπι {Ποτασεπι αρρε]]αίτα 
ἐπιρ]ίοαπις. Θο][ΐα νεγο ἴρβις ρτῖας {[αρροβίας {α[οῖας εκ- 

ἴγεπια ἀεοτ[απι αἆ Άπεπι ρεπάετε ΠΠΙΠΙΙ5. 

6αρ. ΧΟΥ. Ἱάοπεα απἰάσπα ε[ ἀε]ραίο, «απἶρας 
]ίεταπι οεγνιοῖσ Ρρατίεπι ἀενιποίτο πο]ππια. ϱαραπί Ρεν 

Ιαϊετῖς ππεάῖαπι οχάϊίας, οἰτοπιπνο]αίῖο οΌ]ατε α ἀἁογ[ο αἆ 

οεινίοεπι 4ο [ΠΠεγπππα: ἀείπᾶε αἆ Ἰαΐας Γαρεν οαρμῖ ΡΥΙΠΙο 

Ἰπ]εοίαπι, Ῥο[ίεα Ῥετ {]ογασεπι 1π ΟΥΏΕΠΙ. 

σ6αρ. ΧΟγΙ. ϱαραί Γαῦ αἶαπ Ππ]οϊαίας, {ρῖτα οὐ]ί- 
απο Ρεν ἀοτίαπι αἆ οεινίοεπι, 1πᾷε αἆ Ρεοίας οἳ αἶαπι, αἆ 

ορρο[ίαπι αἶαπα εἰ οῬ]ίαπα αἆ Ρεοία9 εἰ οευγίοεπι πϊ {άρει 

Τρία ἀεοαί[ῃ Πτααίας οἱ οΡ]αα Ῥει ἀοτίαπι αἆ αἶαπι 1π 

(οἵ1ρεπι Τοταίπτ,. Ἠϊδφαο πιοὰῖς εαπί οἰτοπΙίαβ. 

αρ. ΧΟΥΠ. Ὀεπίατ ἆπαο {α[εῖαε ἄποτππα ἀ]ριίογαπι 

Ιαπάϊπο εἰ Ἰοηπρίιαάϊπο οοπιποάοταίαθς απαγαπι πιεζα]- 

Ἡ18 [αροτ Ίππιεγος 1Π]οςΙ15 οµρίία ααϊάεπι αἆ υαπρΙ]οΠ, 
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Εά, ματι, ΧΠ, [405. 406,1] 
ἀγκτηρίζομεν, εἶτ ἐπιπλέκομεν τὴν καλουμένην καλαθοειδῆ 
γερανῖδα. 

Κεφ, Μή. ἸἨὐθετεῖ μὲν ἐφ᾽ ὧν καὶ ἡ πρὸ ταύτης, 
συντελεῖταυ δὲ ἕκ τε τοῦ διπλοῦ τραχηλιστῆρος καὶ τῆς κα- 

λαθοειδοῦς γερανίδος προσεπιτελουμένης. 

Κεφ. Μθ'. ᾿4ρχὴ κατὰ λαγύνα. ἡ δὲ ἐπωνομὴ λοξώς 
κατὰ κλειδὸς ἐπ᾽ ὠμοπλάτην, εἶθ) ὑπὸ µασχάλην καὶ ἐπὶ 
κλεῖδα, ἵνα χίασµα ὑπὲρ τὸ ἀκρώμιον γένηται" εἶτ ἐγκάρ- 
σιος ἐπ᾽ αὐχένα καὶ ἐπ᾽ ἀντικειμένην κλεῖδα ὑπὸ µασχάλην 

καὶ ἐπὶ [496] κλεῖδα, ἵνα χίασμα καὶ ἐνταῦθα γένηται μαὶ 

λοξή παρὰ μαστὸν ἐπὶ λαγόνα ἀντικείμενον, ὥστε καὶ κατὰ 
στέρνου χίασµα γίγνεσθαι, εἷτ ἐγκύκλιοι περὶ λαγόνας" εἶτα 

περὶ µετάφρὲνον λοξὴ καὶ ἐπὶ ἀκρώμιον, µασχάλην, ει ἐπ 
ἀκρωμιον εἶτ ἐγκάρσιος ἐκ τών ἐμπροσῦεν κατὼ τὴν ἐμ- 

βολὴν τῶν κλειδῶν καὶ ἐπ ἀκρώμιον καὶ λοξὴ καιὼ µετα- 

φρένου ἐπὶ λαγύνα" εἴἶς ἐγκύκλιος ἐπιπλέκεταυ αὐτῆ, ἤτον. 

διπλῆ γερανὶς 1 χιαστὸς τραχηλιστὴρ ἡἢ ἡ διπλοὺς λεγόμενος. 

4149 [ωρτα ἀοτίαπι ἀεουι[αία Ιπίεγ [ο Πρι]α Ἰαπβίπτς, 

Γεϊπάο απαΠΙΠ1Γονπιεπα σταεπα νοσαίαπι ο,νο]ν/]πηις. 

σαρ. ΧΟΥΠΙ. Οοπίετι [απα, ᾳαἴρας εἰ Ῥταεσεάεηθ, 

Οοπβταϊίαχ απίεπι ἔππι εκ ἀαρ]οϊ ἱχαεμε]βτο, ἴππι εκ 

ᾳπα[]Π{ουναῖ σεταπ]ἆαο οοπ/[Η (115. 

6αρ. ΧΟΙΧ. ϱΟαριί αἆ Ίμα, ΡΒιβχίραο ορ]ααε αἆ 

οἸανίου]απα, αἆ [οαρα]απι; ἀεϊηάε {αυ ασίἰ]αιαι εἰ αἆ οἰανῖ- 

ουαπι, μέ ἀεοι[ς [αρτα Ἠαπιετϊ οαραῖ [ἰτααίατ; Ππιοχ 

{γαησδνεχγία αἆ οο]]απι εἲ ορροβίαπα οἰανίοπ]απα [10 θἶαπα εἳ 

4 οἰανίομ]απα, αἱ ἀεοπίῇς εἰίαπι 1]]ο Παῖ εἰ ορ]ῖηια Ῥες 

ΠΙΒΙΩΠΙΔΠΙ αᾱ Ί]]α ορροβία, αἱ ἀεοιί]ς 4ποφτιε ΓἩρεσ Ρεοία5 

Πριτείμγ; Ροβεα ἵπ ογρεπι οἶχσα Ίλα Γεταίας, πιος οἶτοα 

ἀοσ[απι ορ]απα εἰ Ρρετ Παππετὶ οαραῖ αἆ αἶαπι, ας τα [5 

αἆ Ἠαπιεγὶ οαραῖ; Ἰπάς ἵπαπδνεγία εκ απιετιοτίριι Ρετ ε]ᾶ- 

νϊοιμ]αγιπα οοπιπηϊΠαταπι εἰἴαπι αἆ Πεν σαραί, αἶφιε 

οῬ]ίμο α ἁοτί[ο αἆ 1]ὰ, Ῥρο[γεπιο ἵπ ο{ρει 1ρ[ι Ἱπαρ]]σα- 

ἰαχ ογα8 ἀπρ]οχ γε] ἀοοι[ίαίαο ἰναομο][ίιες νε] εἰἶαπι ἆπ- 

Ρίεκ ἀῑεία ἀεμραίιο. 
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Εά, ΟΠατ!, ΧἩ, Γ406, ] 

εφ. ϱ. αρμόδει μὲν ἐφ ὧν καὶ τὸ ὑπὸ στέρνο» 

αἱ νώιον ἐπιδῆσαι Θέλομεν. ἐπιτελεῖταυ δὲ ἔκ "τε τῆς ἀκί- 

ὃος καὶ τοῦ αστέρος τῶν περάτων ἃ δὴ ἐπὶ τῆς ακίδος 

"πρὸς ἄλληλα ἡγκεηρίδέτο κατὰ τὰς λαγύνας παρηγµένων κά- 

κεῖ καὶ ἀποκρεμαμένων. 

Κεφ. ρα. οφ μας ας καιὰ τῶν ὤμων τοὺς 

ο ας οὓς ὑπὸ τῆς ἀκίδος ὑπεδείξαμεν, προσαπύδος 

κατὰ δύο ἤδη τραχηλιστὴρ ὅς ἐστι διπλοῖς, εἶτα τὴν κα- 

λαθοειδῆ γερανιδα, 

Κεφ. ϱβ” Θεατρικὴ μὲν ἡ ἐπίδεσις ἐπειδὴ συντελὲ- 

σθεῖσα ἐμφερῖς 7ἱγνέται ταῖς ὀρθαῖς γωνίαις τῶν βωμίσκωχ 

προεπιδεδεµένῳ τῷ Καλαθοειδεῖ εραχηλιστῆρι τῇ ὁμοιοσχή-- 

μονε γεραν δι προσαποδιδοµένην τὴν «Σωστράτου στηθοδξ- 

σµίδα τὴν ὀρθίαν μετὰ τῶν ἀναληπτρίδων. 

εφ. ϱΥ. Καὶ αὐτὴ θεατρικὴ ἁρμόδε μὲν ἐπὶ τῶν 

αὐτών προσεπιδήσαντεο καὶ παλιν τὴν Σωστράτου ὀρθίαν 

τὴν στηθοδεσµίδα, ἥν τινὲς τέτρατον καλοῦσι. 

6αρ. Ο. Οοπσταῖς απἶδαθ {παν {10 ροσῖα8, ἴμπι 40Υ- 

{απι ἀεν]ποῖγε νο]απηἩδ, Ἠάοο απίεπι ἀε]ραιῖο εχ ου[ρίάε 

οἳ Πε]]α οοπ[γαϊίαν, εχἰτοιηῖς, 4παθ [απο 1π ομ[ρ]άε 1ηίες 

{ε Ῥες Πρα]απι Ἱαπρεβαπίας, αἆ ἀῑα αἀάποιῖ 1]οφπο 

Γα[ρεπ/, 

6αρ. ΟΙ. Ριαε[απιρίς αἆ Ἡππιεγοσαπα οαρίία {α[οἶο]ῖς 

ᾳπαθ η ου[ρίάο εχρ]ἰοανίηας, ἀἀ]ίοο ἆμαν Γρεοῖος ἰτασ]ᾖε- 

ΊΠετεπι ααὶ ἀπρίες «Πε, ἀείιάο ρτιοπ ϱπαΠ11Γοσπ]επ!. 

αρ. ΟΙ. Οσαιαι ἰ]εαίτα]Ι ἀε]ὶσαίο οοπβχασία εἴὲ 

τθοῖῖ6 αγαθ Ῥαγναο αὐσιι]15 (πη]ής οναάαί. Ῥείπιαπα ἀε]ιραϊο 

{παο]ε]Ι[ίουο απα[Π]1[ογαι σταὶ οοπ/]] Ρεοίοτα]επα Φοβἱγαί1 

ἀε]ραίίοπεπι τεσίαπι οι Γα[ροπάσπ ρα {α[οἱο]1ς α]ίοίπνας, 

6αρ. ΟΠΙ. ἹΤρία οἰίαπι {λεαγας Ηδάεπι οοηβτι! 

ἀεΙιρα[ῖο; τεοία {έοτιαπα Βο[ίγαι ἀε]ίσαίίουε [αοία ΡρεείοΓᾶ- 

Ίεπι ἀεἱίσαίίοπθπι, ο μαι αιάεσι φααάγίραϊα νοοιἰαηῖ, ΟΟΗ- 

Βγαϊποαβ, 
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Ἐά. Οµαπί, ΧΗ. [406. 497,1] 
ἆεφ. ϱὗ. «4ὖο τελαμῶνας καιὰ τῶν νώτων Φθέντες 

ὡς ἐπὶ τῆς ὀρθίας στηθοδεσµἰδος ἐπιπλέκομεν τὸν ἁπλοῦν 

ῥόμβον. ν 
Λεφ. ϱἳ. ᾿ἄρχὴ πατῷ πλευρᾶς. τὸ εἴλημα λοξῶς καιὼ 

στέρνον ἐπὶ ἀκρώμιον, ἐζε᾽ ἐγκάρσιον ἐπ᾽ αὐχένος κατ ἀκρώ- 

[407] µιον ἀντικείμενον καὶ ὑπὸ µασχάλην ἐκ τῶν ἔμπρο- 

σθεν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀκρώμιον καὶ λοξὴ ἐπὶ 
στέρνον, εἶτ ἐγκύκλιος καιὼ λαγόνοο. ἡ αὐτὴ ὀπισθοφανὴς 

γίνεται ἐναλλασσύντων ἡμῶν, τὰς μὲν ἐμπροσθίους ἐπινέ- 

µήσεις ποιούντων ὀπίσω, τὰς δὲ ὀπισθίους ἔμπροσθεν. 

Αεφ. ρστ. ᾿άρμόδει μὲν ἐφ ὧν πλευραὶ ἐπιδοῦνται. 
συντελεῖται δὲ οὕτως: ἡᾗ µεσότης τοῦ ἐπιδέσμου και αὐχέ- 
νας, αἱ ὃ᾽ ἀρχαὶ λοξαὶ κατὰ στέρνον εἰς αὐιὰς ἀγκυλωῦεῖ- 

σαι ὑπὸ µασχάλας ἐπὶ µετάφρενον, κἀκεῖ πάλιν ἀγκυλωθεῖ- 
σαι ἁπαγέσθωσαν, οὕτω τὸ µέχρι τοῦ” ὅλον τὸν θώρακα 
ἐπιδεῦ ῆναι, ὅτε μὲν ὀπίσω, ὅτε δὲ ἔμπροσθεν ἀγκυλούσθω- 

σαν, τὰ δὲ πέρατα πρὸς ἄλληλα ἁμματιζέσθωσαν, ταύτῃ τῇ 

/ 

σαρ. ΟΙΥ. ΈΏπαρας {α[ο]ο]ίς ἀοτ[ο [αρετροβ!18, 4αεπι-. 

απιοάπτι τεοία ὣΦοβνγαιἰϊ ἀειραίίοπε [Ππιρ]ίοεπι τΠοπιραπι 

οὐνο]νίπ]ς, 

αρ. ΟΥ. ϱΟαραί {α[εῖαο α Ἰαΐεγο ογδἰαίας, Γρίτα οὓ-ι. 

Ίφιο Ῥετ Πεγπαπι  αἆ Ἱαπιοτί οαραί [48 αἶαπι γο]ναίατ; 

ἀεϊπάε Ἱπαηδγειία αἆ Ἠιπιοτὶ οαραί, πιοκ {τοπογεγία ρε 

οο1υχα Ἱπ ορροβίαπα Παπιετῖ οαραί εἰ [10 ακ]απι α ρατίο 

απἴογ]ογϊ 1η ρο[εχίογεπα εἰ αἆ ἁρ[απι Βαπιετῖ οαραῖ εἰ οὗ-. 

σπα αἆ Πενπαπα, Ρο[εα ἵπ ογθειι αἆ ία, Ἐαάεπι ἆε- 

Ἡραιῖο σοίτοτ[απα [ρεοίαΡί]15 τεάάΙίαχ ποδῖς Ππππππίαπ Ώρας, 

οπίον]ογος Ὕ]άεπι οἰγομῖίας Ῥο[ιεγίογεδ, Ρο[ιετίοτεν Υοχο 

ΩΗ{ΕΤΙΟΥΕ5 {αοἰεπῖρις, 

αρ. ΟΥΙ. Οοππταῖί ααἶρας οο[ιαε ἀε[ισαπάαε [απί. 
Θ]ο απίεπι οοπ (ται,  Μεάϊπι {α[εῖαε Ἱπ οοΙ]απι Τη]ἱοῖ- 

ΠινΣ οαρῖία Ὑετο οΡ]αιπα ρον Πετπμπι Πο 1ρ[ς ἱπρ]οῖία 

(μῦ αἶας αἆ ἀοτ[υπι Ἰλίοφαο τατ/[απα ἀπρ]οϊία αἀάποβαίας, 
Ῥ]οφιο ο ποαά Γοίαπα ἴποχασεπι ἀε]]ρανετίπϊ, πιοάο τεἰγος-- 

Ταπι, πιοᾷο αμἰνογ[απα αη]οϊαπίας, Τα[οίαθ νεγο οκίτεπ]α 

| 
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ἐπιδέσει ἁρματηλάται χρῶνται συνοχῆς χάριν τῶν πλευρών. 

ἀπηρτικότεο καὶ τὰς περὶ τὸν θώρακα ἐπιδέσειρ καὶ τὰς 

έξης λέγωμεν. 

Κεφ. ϱἳ. "ἁρμύξευ μὲν ἐπὶ βουβῶνοο. ἐπιτελεῖται δὲ 

οὕτως: ἀρχὴ κατὼ λαγύνος, ἡ ἀντικειμένη δὲ ἐπινέμησις λοξὴ 

κατὰ πυγῆς πλησίον τοῦ πεπονθύτος βουβῶνος, ες ἐπὺὲ πε- 

ρἰναιον κάτωθεν ἄνω καὶ λοξὴ ἐπὶ βουῤώνα , εἷτ ἐγκύκλιος 

κατὰ ἰσχίον καὶ κατὸ λαγόνα κατὰ τῆς προεμβεβλημένης 

ἀρχῆς, αἱ ὁ) ἐπινομαὶ κάτωθεν ἄνω αὐτῶν. 

εφ. ρή. -Αρχὴ κατ ἐπιγαστρίου τὸ εἴλημα λοξώς 

ἐπὶ κοτύλην παρω περίναιον ἐπὶ βουῤώνα κάτωθεν ἄνω κατὰ 

τῆς προεμβεβλημένης ἐπὶ ἐσχίον καὶ βουβώνα παρὰ περί- 

γαιον καὶ κοτύλην κάτωθεν ἄνω καὶ ἐπὶ ἧτρον, αἱ ὃ᾽ ἔπι- 

νομαὶ παιὰ τῶν αὐτῶν ὧς ἀμφότερου οἱ βουβῶνες σκεπα- 

σθώσιν. 

Κεφ. ρϐ’. “1 µεσότης κατὰ τοῦ βουβῶνος. αἳ δ᾽ αρχαὶ 

ἐπὶ κοτύλην κἀκεῖ χιαυθεῖσαι ἡ μὲν ἐπὶ βουβώνος, ᾗ δὲ ἔξω- 

Ἰπίεν [ο ποσι Ἠσεπίαγ. Ἠαοος ἀε]ραίίοπο απτίραο πίπη- 

ἐς οοβατιπι οοππεπάασιπι στα. Ἐκροβί ᾳπαθ ἴλο- 

χαοὶ οὐνο]ναπίασ ἀε[ιραιϊομίρις οείετας ἀείποερς τοσίίεπιας. 

6αρ. ΟΥΙ. Ἰάοπεα απῖάεπι οί ησαϊπῖ ἀεγιποϊεπάο, 

Τΐα νετο οοπβγαϊίατ, Οαραῖ {α[οίαο αρ Ίῆρις οτάαίασς 

ορροβία γετο ἀιίρα(ῖο ου]ηαα Ῥεσ οἰππθπα ἠπσαϊπῖς α[ε- 

ο νἰαίπαπα, ἀεϊπάς αἆ ρεσίπαειπι 1Π{εγπε [ατ[απι εἰ οἳ- 

Ίϊαπα αἆ {πσαεπ: Ῥοβςα 1π ΟΥΡ6ΠΙ ΡεΥ 1{ολΙαπα εἰ Ῥετ 1]Ια 

{αρεν οαρμί Ἱπ]οοίαπα, οἴτου]ίης ἀεπίοιε 1π{εγπο ΓΗΓ[απα 

ορνο]νυπία., 

αρ. ΟΥΠΙ. Οαραί Γπρες ερίσα[τῖαπι ἀπ]οίαίατ, 

οὑνο]αίῖο ομ]ίαιπθ Ῥες οοχᾶπη {Ἡρει ΡεγΙπαειΠι αἆ 1ΠΡΗΕΙ 

Ἱπ[ογηππα ἀποσίας Ἰαπία οαραῖ Ρείπο 1η]οοίαπι αἲ ΠΠομῖαπι 

οἱ Ίηπρασπ Ῥες Ρεσίηαεαπα οἱ {αΠΙΟΓΙ5 αοείαρι]απα 1Π{εΓΠΘ 

Γωνία οἳ αἆ παπι Υεπίγοπη. Οἰγοπῖέα Ύετο ή ἀῑβει- 

Ῥαυπίας, αἱ πἰταπιᾳαθ 1Ώσμ6 ορίεραϊατ, 

6αρ. ΟΙΧ. Μοδίαπι {α[οίαο αἳ ἱπραίπο ἀποῖί οχοτ- 

ἁἵπαι, οαΡίία νετο αἆ {επιοῖ αοείαῬυ]απα ζετμηίας 1]1οΓθ 

ἀθομίαία αἰίεταπι απἶάεπα αἆ {πραςα, αἱίεγαπη Ύεγο ακίτα. 
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Όεν. εἶτα ἐπὶ τῷ αὐτῷ ἀναγέσθωσαν, αἱ ὃ᾽ ἐπινομαὶ κατὼ 
τῶν αὐτῶν, 

[498] ϱ. ἸΤῆς βραχυτέρας ἀρχῆς ὡς ἂν ἢ δύο ἢ 

τρεῖς τόπου παρίενται κατὰ βουβῶνος. τὸ δὲ εἴλημα ἄγε- 

ται κατὰ λαγόνος "ἐπὶ ἰσχίον καὶ ἐπιγάστριον, εἶε ἐπὶ κοτύ- 
λην λοξῶς καὶ βουβῶνα κάτωῦθεν ἄνω καὶ ἐπὶ λαγόνα καὶ 

ἐσχίον καὶ ἀντικειμένην λαγύνα καὶ ἐπιγάστριον, ὅτε ἡ πα- 
θειμένη ἀρχὴ ἀνακλάται ἐπὶ βουβῶνα, ἵνα κατ αὐτοῦ πτύ- 

μα γένηται ἡ καταλαμβάνηται τῷ εἰλήματι" εἶε ἐπιτελεῖται 

πάλιν ῥουβῶνυ, εἴτ ἐπὶ ἰσχίον μαὶ ἐπιγάστριον καὶ πάλιν ἡ 
πρωτη ἀρχὴ πτύσσεται ἄνωθεν κάτω καὶ τῷ εἰλήματι κα- 

ταλαμβάνεται καὶ οὕτως ἐπιδεῖται ἄχρις ἂν συντελεσθῃῇ ἀεὶ 
τοῦ μὲν πτυσσοµένου, τοῦ δὲ ἐπειλουμένου, τὸ δὲ πέρας 
αγκτηρίξεταε. 

Κεφ. ϱρια. Ἰαινίας ἡ µεσότης κατ ὀσφύος. αἳ ὃ᾽ 

ἀρθχαὶ καιὰ ῥουβώνα ὡς ἐπὶ τοῦ ἁπλοῦ παριέντες ἑτέρου 

ἐπιδέσμον. ἀρχαὶ κατ ἐπιγαστρίου καὶ συντελείται διπλοῦς 

ἀείπάε ἵπ ππαπι αἀάποαπίαν, εαἆοπι ταϊῖοπο Ῥγουεᾶαπ! 

οἰτου]{α5, 

αρ. ΟΧ. ἈὈΏτεν]οτῖ οαρῖ(5δ {εγο ἆπαε Ίχεθνθ Ῥατίες 

ΓΠαρετ Ἱηραεα ἀεπηαπίαγ; [ρίγα γετο Ρρεσ Πα αἆ ἀ[ομίαπι 

εἰ ερϊσαβτίαπι ἀποϊίασ; ἀειπάε οβ]ῖαιε αἆ ΓεπιοΓίδ αοεία- 

Ῥη]απι αἱ ἵπσαεπ 1πίετπε [αγαπη εἰ αἆ Ίμα εἰ [ομίαπα εξ 

ορροβία ἅλα εἰ ερὶρα[πήαπι. Οπαπιοβτεπι ἀεπι[απι οαρυῖ 
αἆ ἵπραειπ τεβεοίας, τί Γ[αρευγ εο ἤπας Παῖ, απ α]ίετα 

οἰτοαπιγο]πίΙοπε οοπιρτεµεπάαίαν. Βεϊπάο εἰἴαπιπαπι 1Π- 

ρα]πὰ ἀπιαπΠίαγ, Ῥοβεα Ῥεχ Π[οβίαπι εἰ ερὶρα[τίαπι, αο 

ἀεϊπάε ΡΥπππι {αρεγπε ἀεοτίαπι ομγο]ιαίαε {α[οίαα ἴπ Πητφθ 

οοπίταµίαχ εἰ οἰτοαπινο]πίΙοπε οοπιρτελεπάίαν εἰ Πα ἆε- 

Ἰσαίας οοπΗππο απσαά ἀε]ὶσαίο Ῥεταοία {αεί αἰίεγα 

απίάεπα Ἱπρ]]οαία, αἰίετα νεχο [αρετ ομνο]αία; οεκίγεπιππι 

ἀεπῖφαε Πρα]α πεοβίατ. 

αρ. ΟΧΙ. Μεάϊταπι {α[οίο]αε {αρες ]ππαρος Ιπ]οϊαίαγ, 

οαρΊῖα νετο ρεγ Ίπρπει, απεπιαάπιοάμπι ἴπ Επιρ]ίοί αἰίετα 

ἀεΠραίῖοπαο τεπήΠπνας. ϱαριία γετο {αρετ ερὶρα[ίαπι εἰ 

ο τα. 

μον 
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βουβωνίσκος τῶν κάτω παφξιμενων ταινιδίων πτυσσομένων 

ὡς ἐπὶ τοῦ διπλοῦ είρηται. 

Κεφ. ϱιβ. Ταινιδίου µεσύτης αι ὀσφύος, αἱ δ᾽ 

ἀρχαὶ κατ ἐπιγαστρίου ἁμματίδονται, εἴε ἐπιδέσμου εἰλητοῦ 

ἡ ἀρχὴ ὑπὸ τὴν ζώνην τὸ εἴλημα ὑπὸ καυλὸν, εἴτ ἐπὶ τὴν 

’ ”, ΄ . πο» ς . Δ 3 ι] . ’ 

ξώνην ἄνωθεν κατω" εδ Όπο καυλὸν καὶ περὶ τὴν ζωνην, 

εν ἐπιτελεῖ ὑπὸ τοὺς διδύµους καὶ ὑπὸ τὴν ζώνην. 
.) 

/ - 
2 

Κεφ. ϱιΥ. «Πετὰ τὸ περιθειναι την ταινίαν ἡ ἀρχὴ 

τοῦ ἐπιδέσμου ἐπὶ καυλὸν καὶ νομαὶ ἐγκύκλιοι περὶ αὐτὸν 

ἕως σκεπασθῇ'. εἶτα περὶ τὴν ἑώνην, εἶτα ὑπὸ καυλὸν καὶ 

περὶ τὴν ζώνην η εἶθ᾽ ὑπὸ διδίµους καὶ ἐπὶ ἑώνην. 

[199] Κεφ. ϱἱδ. Σύμμετρον ῥάκος λαβόντες σχἰ- 

ἔομεν εἰς σκέλη τέσσαρα τὸ µέσυν συνεχὲς ἐώντες καὶ ὑπο-- 

βάλλοµεν τῷ καυλῷ; τὼς δὲ ἀρχὼς ἀνάγοντεο τὰς περὶ τὸ 

ἕτερον µέρος πλησίον παυλοῦ ἐπισχίξομεν, διὰ δὲ αὐνοῦ 

διεκβάλλομεν τὰς ἑτέρας ἐπὶ τὴν ζώνῆνν 

εοπβχυ ασ ἀαρ)ες που Ιπαγ]ὰ ἀε]ίραί1ο ἀεπιιῃις ἆθοτ[απα 

{α[οι]ς, 4πας αἱ 1 ἀιρ]ίοί ἀῑοίαπα ἑ[; ἀπρ]οβηας. 

αρ. ΟΧΗΠ. Μεάϊωπι {α[οίαο Ἰαπιδί5 Ἰη]οϊαίασ, ϱ8- 

ριῖα Γαρεγ ερὶρα[ιγίαπι πεχα Πρεπίσ} ἀεϊπάο [α[οίαε οὗ-- 

νο]πίαε οαραί [αρ Ζοπαπ; {ρῖτα {0 οαπ]1επῃ } ἀεϊπᾷε αἆ 

σποπᾶπι [αρειπο ἀθογ[απα » Ῥο[ίεα [αῬ οα]επι οἱ αἆ Ζ0Π8Π15 

Ῥοβτεπιο Γα0 ἰοβίομ]ος οἱ ΓαὈ ποπαπα ἀε[ίραίίοπεπι αΡ[ο]ν1ῖ. 

αρ. οχΧΗ. Οιποαπινομαία ΖοπΠ8 {αΐοίαε οαραί αἆ 

σαπ]επι Ἰη]οΙδίῦ» 1η οἴγοπίέας ἵα οἵ1ρεπι οἶγοᾶ 1ρ[απι ᾳἀοαά 

οὐιεχοτί{; ἀεϊπάο αἆ ΖοΠ8Πι Γογαπίας, πποχ [αρ οαμ]επι εἲ 

αἆ ποπᾶπι; Ῥο[ίγεπιο Γα0 ιε[βΙου]ο5 εἰ αἆ ΖοΠα!Η. 

αρ. ΟΧΙΝ. Ἰηίθυπι οοπ/[όπίαπεαπα Γαππρίαπι Ἰπ 

απαίμος οαγᾶ [οἰπάϊπιαδ, πιθάῖαπι πίερτσπα Πποπίος οαυ]ὰ 

{αρ]οἴανας; εαρΊία ΥεΥΟ αἆ αἰίεταπι ρατίοπα ἀποθηῖες Ῥτορε 

εαυίεπι [οἰπάίμηας, εν Ἠαπο απίσΠι Ράτίονη αἶίας αἆ 7ο- 

παία ἁποίας ἰτα]ίοίπιις οἱ ἰτα]εοίαν ποᾶο αἱΙδαιηυς. 
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[500] «Φκοποὶ πάσης ἐπιδέσεώς εἶσι πρῶτου καὶ µέγιστοι 
-” 3 ΔΝ «) 

τῆς γε δὲ ἑαυτὴν παραλαμβανομένης οὐχ ὑπηρεσίος ἕνεκα 

τῶν ἐπικειμένων τῷ πάσχοντι µορίῳ, τό τὲ κατέχειν ἀκίνη-- 
ε ΄ Δ Ν 2 , - ὖ ΄ 

τον, ὡς διεπλασθη τὸ πεπονθος ἀφλέγ- [ὅ50Ι ] µαντόν τὲ 

φυλάττειν. ἐπεὶ ὃ᾽ οὐ δύναται ταῦτα ποιεῖν ἡᾖ ἐπίδεσις 

ἄνευ τοῦ διεμμένειν αυτὴν καὶ μὴ μετακινεῖσθαι πρὸς τὰ 
-” ΄ Ἂ .”, .) -” -” 3 

κάτω τοῦ σώματος ἢ ἄνω" δια τοῦτο τοῖς απαθέσι µορίοις 

ΕΧ ἄΑΙΙΕΝΙ οΟΜΜΕΝΤΑΗΠςΣ ΡΕ 
ΕΑΦΟΙΠς5 ΤΤΒΕΙ105. 

Φοορὶ οπιπῖς {α[οα[Ιοπῖς Ῥεϊπαϊ [απὶ αο ππαχἰπαϊ, ἔππι Ὁἳ 

1ρία Ῥετ [ε ρατίες ἀεν]ποϊεπάας απιρ]εοίαίατ, ἴππι αὐπι]μ]- 

Πταϊϊιοηπῖς τεταπι α[εοίαε ρατ ἠπουιπιρεπβαπι ρταίῖα, ἴππα 

τί Ρρατίεπι α[Πεοίαπα 1π Ῥτορτία Ἡριτα Ππιπιοταίαπα οοπαπεαί 

εἴ ἸηΠαπιπιαοπῖς εκρετίεπι ἰπεαίαν. Οπία γετο Ἠαεο ε{- 

οετο ποπ Ροίεῇ {α[οἶαίῖο, απ] ἀρία ῬΡεγππαπεαϊΐ πε(αο αἆ - 

πέετας απί [αρετας οογροΓίθ Ῥατίες ἀἰπιογεαίας, Ῥτορίεγεα 



ΕΚ ΤΩΝ 4 4ΗΝΟΤ ΦΠΟΙΠΠΝΗΜΑΤΩΝ κ. τ. ὧν 809 

Εά, Οἶναν. ΧΙ. [σοι]. 
ἀναγκαξόμεθα προσπεριβαλλειν τοὺς ἐπιδέσμους, ὅπως ἔνθα 

μὲν εἰκὸς ἀναδραμεῖν ἐστιν ὕλην τὴν ἐπίδεσιν, ἀντίληψις 

αὐτῆς γίγνοιτο ἐπὶ τῶν ταπεινοτέρων, ἔνθα δὲ καταδραμεῖν 

ἐπὶ τῶν ὑψηλοτέρων, ἔπ᾽ ἐνίων δὲ μορίων ἡᾗ διὰ τῶν ἀντι- 

κειμένων ἀντίληψις ὠφελιμωτέρα, καθάπερ ἐπ ὤμου καὶ 

βουβῶνος, ἀκριβῶςο ὃ᾽ εἰπεῖν ἐπ ὤμου μὲν οὐ περὶ τὸν 

ἕτερον ὦμον, αἀλλὼ τὴν µασχάλην, ἐπὶ βουβῶνος δὲ κατὰ 

τὸν κενεῶνα περιβάλλεσθαι δεῖ τὸν ἐπίδεσμον. οὔτε γὰρ ὁ 

ὤμος, οὔθ) ὁ γλουτὸς ἀσφαλῶς φυλάττειν δύναταυ τὰς πε- 

οιβολὰς, ἀλλ ἡ μασχάλη καὶ ὁ κἐνεών. ὡσαύτως δὲ καὶ 

τῆς κνήµης εὐαπόρῥυτον ἐχούσης τὴν ἐπίδεσιν διὰ τὴν κυρ- 

τύτητα τῆς γαστροκνηµίας ἡ ἄνω περιβολὴ χρησίμή κατ 

ἐκείνας δηλονότι τὰς ἐπιδέσειο καθ ἃς ἀναγκαῖόν ἐστι τὸ 

κυρτὸν τῆς γαστροκνημίας πἐριλαμβάνειν. ἐπεέ του τὼ κατὰ 

τὰ σφυρὼ χωρία τὸ μύνιμον τῆς ἐπιδέσέως ἐξ ἑαυτῶν ἔχει 

μεταξὺ δυοῖν ἐξοχῶν κείµενα. οἷς δὲ µορίοις οὖν ἔστιν οὔτε 

παρακείμενόν τι τοιοῦτον ἕτερον µόριον οἷον ἐπὶ κνήµης οὔτ' 

' 

Ρατήρις 1]]αεί[ίς [α[οἷας οἴγοππι]ίσετο οοβίπηἁσ, απο Ίπιο π]- 

του Ρχουί ἀεοσί πηϊνετία εχοπΙταξ ἀε]ραίίο, εἶας οοπιρτθ- 

Ἱιομίίο αἆ Ἰιπιί]ίογος [παί Ρατίες; 1]]αο Ύετο αἆ α]ίῖογες ἀ46-- 

οατταῖ. Τπ ποππα]ή5 αμίεπι ραχηρας ᾳυὰθ ΡεΣ ορρο[ίας 

Πι οοπιρτε]ιεμ{ίο ἨΗοΥ, ααεπιαάπιοά μπα ἵπ Ἠαπιετο 4ο 1π- 

σιἱήο. ΑΡ[ο]αίο γεχο ἀἰοεπάτπι ο{ε, ἀπ Ἠαππετο απἰάεια 

πο αά αἰίοταπα Ἠπππεγαπα, Γεά αχί]]απις Ἱπ 1ηριῖπθ Υεγο 

εἶχοα Ί]ία {α[οίαπι νο]γεπάαπι α[ε. ΊἈεφαθ απ] Ἠππεγας, 

πεφπθ ο]ιπίς {α[οἴαγάπι [ρίτας Ιπίο {Πεινατε απειιπῖ, [εά 

υακί]]α. οἱ ἴ]α, Ἐοάσια Ν6ΥΟ πιοᾶο οἱ Πρίαθ νο]αρί]επα {α- 

{ωαπι εοπἰϊποπίϊς οὗ {αγαο ἀενεκίίαίοπι {α[οῖαο [ρίτα Γαρε- 

τίον α[απι αεί, ἵα 11 ππΙ ανα ἀεΙΙσαιοπίθας απἴθας 

ἄενεχαπι {ατας Ρ8τίεΠΙ οοπίίποτα ποσε[ῖα ε[,. Όιαπάοφαῖ- 

ἄοπι αμα[]εογπα τορίοπςς 1Πί6Υ ἆπας επιϊποπίία5 ἀε]εοίαε 

Ρατ {ο Παρί]οπα 4εἱΙσα[ϊοπῖδ ΤΕΠΙΟΥΑΙΑ ΡΥᾶ8 {ο {εταπῖ. Οτῖ- 

Ῥα5 απίθαι ποπ ο[ί ρατίρας Ἠθφιιθ αΡΡοβίᾶ ᾳπαεάαπι ρᾶΓ8 

αἹίεγα {αῖς αἲ ἵπ Εδία οχΙ[Ιξ, πθφαε τί Ἱπ ἨΠΠΙ6γο ἃς 1η-- 

σῖπο ορροβία, ἵπ 5 ἴα]επι εἴΠοςγο ἀθ]Ισαίϊοπεπα ορογ{εἴ, 
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ἀντικείμενον ὡς ἐπ᾽ ὤμου καὶ βουβώνος, ἐπὶ τούτων τοιαί- 
την. 20ἡ ποιεσθαι τὴν ἐπίδεσιν οἷς ἐν τῷ ὁμαλωτάτῳ τὰς 
καταλήψεις γίγνεσθαι, καθάπερ καπὶ τῆς κεφαλῆς, εἰ ὃ᾽ 

οὐ δέχεται τὴν κεφαλὴν οὕτω καθώπερ τὰ κώλα περιλα- 

βεῖν ἐν κύκλῳ' κωλύει γὼρ ὁ τράχηλος συμφυὴς ὢν αὐτῆν 
διὼ τοῦτ ἐπ αὐτῆς ἐάν τε κατὼ τὸ δεξιὸν µέρος, ἐάν τε 

κατὰ τὸ αριστερὸν ᾖ τὸ τῆς ἐπιδέσεως δεόµενον πάθος τὴν 

κατ ἰθυωρίαν ἐπίδεσιν αἱρούμεθα διὰ μιὲν τῆς κορυφῆς 

ἀγομένου τοῦ ἐπιδέσμου, καταγοµένου ὃ' ἐντεῦθεν ἐπ᾽ ἄκραν 

τὴν κάτω γένυν’ εἶτα  ἀναγομένου πάλιν ἐπὶ τὸ πεπονθὸς, 
εἶτ αὖθις ὁμοίως εἴτε δὶς εἴτε τρὶς αὔεαρχκες εἶναι νοµἰζο- 

μεν, ἑλιττομένου μέχρι τῆς τελευτῆς, αὐτὴ δὲ πάντως κατὰ 

τῆς κορυφῆς ιγνέσθω, μονιμώτατον γὰρ τὸ χωρίον τοῦτο. 
λοιπών δὲ ὄντων τῆς κεφαλῆς ἑτέρων μερών ἐναντίων ἆλ- 

λήλοις, ὧν τὸ μὲν ὀπίσω. τε καὶ κατ ἐνίον ἐστὶ, τὸ δὲ 
πρόσω τε καὶ κατὰ τὸ µέτωπον ἀπὸ δυοῖν ἀρχών ἐπιδεῖν 
χθή.. ἔστι δὲ ἀπὸ ὃνοῖν ἀρχῶν ἐπίδεσις, ὅταν τὸ μέσον 

αἱ ἴπ πιακίπιο αεηπαδΙἩ Ἴοεο, απεπιαάπιοάαπι ἴα σαρῖίε 

οοπιρΥΕΠΕΠΠΟΠΕΡ. Ουαοά {ΠΠ ποπ ἀείατ Πα οαραί ταί ππεπι- 

Ῥτα απριία οοπιργεµεηάεγε: Ῥτολµὶρεί επῖπι οετνῖκ 1ρᾷ 

οοσπαΐα, Ρτορίετεα 1π 1ρίο οαρῖίε Ίνα αἆ ἀεκίταπι [νε αἆ 

Ππ![ίταπι ρατίεπι Πἱί 15 απὶ {α[οιαίίοπεπι αΠεείᾳπς ἀε[μάεταί, 

Γεοαπάαπα τοοΠπἀίπεαι ἀε[σαίίοπεπι ἀεοεγηίπιας ἀποία απ-- 

ἀεπι Ῥετ νετίίσεπα {α[οία Ίπάεηιε αἆ ΓΠπΙπΙαπα ἵπιαππ(αε Πιᾶ- 

κ]]]απι ἀεάιμοία; ἀειπάε τυγ[απι αἆ α[Πεοίαπι ρατίεπι [ατ[απι 

εγεοία, ῬΡο[εα Ππιλίεν Ῥϊ6 ἵετνε Πίεταία εἰ Ρρτοιί [αἱ18 
ε[ζο εκΙ[Ππιανετίπηις αἁαίααε ΓΠῖ οκίτεπιαπι ενο]πία., ἀρία 

νετο [Ἡρτα νετίῖοεπι ΟΠΙΠΙΠΟ Πί εχἰτεπηίας. Ἠαεο επίπι 

τερίο βγπιϊπια ε[ι {α[οἰαβοπῖς τεπποτα. Όπιπι απ[επι Γ- 

Ρετ[ηέ αἰῖαο σαρὶεῖς τεσίοπες Ἱπίαγ Γο οοπἰγαχῖαε, ϱΠάταπι 

ππα (πἶάεπι εἳ ΡοβετίοΥ ε[ὶ εἰ αἆ οεοῖριαϊ Γετίατ, αἰ[ετα νετο 

εἴ απἰετίος εἰ αἆ {τοπῖεισ ρογπριίαν, α ἆπορας οαρίάραφ 

ἀε]ῖραίίο πιο]επάα εΠ. ΕΠ απίεαι α ἆπορις οαρ] θα 4ε- 

ΗἨραίίο, «παπι ἰ[οίσ {α[είας πιεζῖο Γπρες αΠεοίαπι ρατίθπι 
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ὅλον τοῦ ἐπιδέσμου κατὰ τοῦ πεπονθότος ἐρείσαντες ἔσορ- 

ῥόπως ἑκαάτερον αὐτῶν τῶν μερών ἐπὶ τὸν ἀντικείμενον ἄγο- 

μεν τόπον. ὅσαι δὲ τελευταὶ τῶν οὕτως ἐπιδουμένων ἐπὶ τὸ 

µέτωπον ἄγονταυ, μονιμώτεραι” τοῦτο γὰρ τὸ χωρίον τοῦ 

ἐνίου μονιμώτερον» πεπονθότων ὁμοίως τῶν ἀντιπειμένων 

μερῶν, ὡς ἐπειδὼν τὰ καλούμενα καυληδὸν γένήταυ τὰ κα- 

Οχῶν ποιήση, καθ άπερ 2 

τάγματα, τὴν ἐπίδεσιν απὸ δυοῖν α 

ἐπὶ τῶν σπεπαρνηδὸν περιβαλλομένων σπληνῶν. ἐὰν δὲ 

ἀπὸ μιᾶς ἀρχῖς ἐπιδέης τὰ τοιαῦτά, κατὰ τὴν ὁμοιότητα 

τῆς ἀπὸ δυοῖν ἀρχῶν ἐπιδέσεως ἑλέντων τὸν ἐπίδεσμον, οἳ- 

τως ἄξεις ἐπὶ τὸ µόνιμον χωρίου, ὡς ἐνταῦθα τελευτῆσαι" 

ἥκιστα δὲ λοξῷ τῷ ἐπιδέσμῳ δεῖ χρῆσδαι, διότι τὸ χρή- 

σιμώτατον τῆς ἐπιδέσεώς ἐστι, τὴν τελευτὴν αὐτῆς ἄπαρ- 

έγκλιτον φυλάττειν, εὐθύτατα περατηυμένην Πτου )ὰρ ἐπὶ 

η. ’ Ἀ Δ .. - ρω 3/ ) ΄ 

τὸ µέτωπον Τὸ μεσον ὕλης τῆς κεφαλΏς ἔνθα τὸ καλου- 

µενον βρέγµα. τῆς μὲν γὰρ κατ ἐπανθερεῶνα καταγομέ- 

νής τῆς ἐπι- [50 ] «δέσεως ἡ τελευτὴ, προσηκόντως ἂν 

ἐπὶ τὸ μέσον ἀνάγοιτο τῆς κεφαλῆς ἀπαρεγκλίτως ἄνατεινο- 

πἀπιοίο πίταπη(αο {ρίογηπα Γεσπιοπίοταπα αἆ ορροΠίαπα ]ο-- 

ουπι αεηααβ]] τες αἀάποίππαδ απιαθ Ὑετο Γεσπιεπίοσυπι Πα 

ἀεΙΙσαπίαπα εχἰγεπια αἆ . {τοπίεπι αἀάποππίμὴ, ΠαΡρι]ῖογα 

πηθηθΠί.  Ἠαθο οπίπι οοοἱρὶῖς τερῖο Γο]άϊον ει τεπιογᾶ. 

ΑΠεοιῖς ααίεπι οοάεπη πποζο ρασΗρως, εί απ απλ απας οαα]]-- 

{οχπιος {γαοίιγαο Ῥγοάποίας {απί ἃ ἀποδις οαρϊάρας ἀε]ῖ- 

᾿βαϊοπεπι ε{βοῖες, αποπιαάπιοάαι 1 Γρ]επ]ῖς α[οἰαθπι Ο6Ο0Π- 

νο]μίῖθ. 9ἱ νειο αὖ υπίσο {α[ο]αθ οαρίίο Ἰαε[αο ϱ)απιοί 

Ρατίος ἀεΠρανεγῖ5 αἆ Ρἱοῖριϊς  {α[οιαῖοπ]ς Επ έαἀἴπετι 

{α[οἶαπι νο]νεπάο αἆ [Παίτπι Ίοσμπα αἀάποεθ, τα 1ο ἀεῖ- 

πας πἠπίπιο νοτο οΡ]Ιᾳια {α[οῖα αἰεπάππι 6, απία πηασ]- 

πηις ἀε]ὶσαιοπῖς {ας ες, ε]ας οχαεπλιπα Ρτοτ[ας 1πάες]]- 

παίυτα ρετηπαπα τεοία (ετἰπαίαπα ἐπονὶ ααί ἃἆ {οηίεπι 

αιἲ αἲ ἰοίῖμς ορ] ππεάίαπι απάα ρατῖθ βποῖραί αβρε]]α- 

εμ5. Ἐπίπνετο ἀε]σαιϊοπίθ ᾳπαο αά ΠΠΕΠΕΙΙΠΗ ἀενο]νιίας 

οκίνοιπι, ἀεοεπίον αἆ οβΡΙ{18 πισίτπι οἵἵτα Ργος]Ιπα ΓΙΟ ΕΗ 

βιγῆαπ ρου νἰρεπάμια ἀποαίατ, Βε]]σα(1ομ15 γεγο απαθ οἵγ- 
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μένη. τῆς δὲ κυκλοτερώς περιβαλλομένης ἐπὶ τὸ µέτωπον, 
ὁμοίως καὶ αὐιὴὶ κατὰ μηδὲν ἐγκεκλιμένη. περιαγοµένη γὰρ 
οὕτως ἑλιχθήσειαυ καὶ τοῖς ὀπίσω μέρεσε περὶ τὸ καλούμε- - 
νον ἰνίον ὃ μεταξὺ τοῦ τραχήλου καὶ ὀπίσω τῆς κυρτότη- 

τό ἐστι τοῦ κρανίου. ὅδιὰ τοῦτο δέ φησιν “Γπποκράτης 

τὴν ἐσχάτην περιβολὴν τῶν ἐπιδέσμων ἤκισια λοξὴν εἶναυ 

προσήκει, ὅτυ τὰς πρὸ αὐτῆς 1δη πολλάκις ἐξ ανάγκης γι- 

γνομµένας λοξὰς, ἕνεκα τοῦ πἐριλαμβάνεσθαι τὸ πεπονθὸς 
ἄλλοτε κατ ἄλλο µέρος ὑπάρχον. αλλὼ τὰς γε διὰ τὸ πά- 
Όος λοξὰς }εγονυίας περιβολὼς ἡ ὑστάτη κατέχει μηδαμόθυ 
λοξουμένη. δῆλον οὖν ὅτι τῇ αὐτῇ ἀφελείᾳ καἀκεῖναι συν- 

διαμένουσιν ἀμετακίνητοιυ' ὡς οὖν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, οὕτω 

κἀπὶ τῆς ἄνω τοῦ γόνατος ἡ) κάιω }ιγνοµένης ἐσχάτης πὲ- 
θιβολῆς ακριβώς φυλάττεσθαυ χρὴ τὸ απαρέγκλιτον. ἐπὶ 
μὲν τῶν καιὰ βουβώνα καὶ ὤμον ἐπιδέσεων, ἐν αἷς ἀναγ- 
καζύμεθα κατὰ τῶν ἀντικειμένων τε μορίων συγκαιαλαµβά- 
νὲιν αἳ ἐσχάταυ περιβολαὶ κυκλοτερεῖς ἀπαρέγκλιτου γίγνὲ- 
ισθαυ δέονταυ. κατὰ τοὺς κενεῶνας μὲν ἀμφοτέρους, ἔνθα 

οἰπαίο αἆ {τοπίθπι οἰγοππι]]οῖίατ οκίγεπιαπι ρεταε(πε ας 

1]]πά πα]]ο πιοάο ρεπάμ]απι Πἱ. Θῖο επῖπαι οἰχουπιάποία 

νο]γείαχ Ῥοευ ῥρο[ῖοαδ ρατίες γετ[ας οοοῖραί γοσαίαια, φαοά 

οεσνίοεπι εἰ Ῥο[ῖσαπι ογαμΙῖ ουτνιίαίεπι Ιπίετ]ασεί,. ΈΌτο- 

Ρίετεα νετο, Ιπαιί ΠἩιρροσταίες, αἱ ήπιαπα {α[οἱαγαπα Γρίγαιι 

πηϊηῖπιε οΡ]ίᾳααια εἶε οοπγεπῖέ, ᾳαοά Ίααι απίο ἀρίαπι Ἡθ- 

οε[ατίο πιπ]ἰοίίε ασοϊάαί οὐ]ίαμας Πεν [ρίχαν, μἱ Ῥατθ 

αΠεοία Ιπίετάαπι αἳ αἰίετα [πρετιοχί ρατίο οοπ[ἰμεαίας, 

γεταπι Ἰαί[οε οεἰγοιπινο]αίϊοπες οὗ α[εοίαπι οῬ]ίααας {αοίαθ 

υ]πια τεπιοταίαν πε(ααφααµα ορµαμαία. Ῥαιεί ἴρίίας 1λλας 

τρία [εουχ]ίαίο [πια] Ἱπιππίαβί]ε Ρεπιαπετε, ΘΌμανο αἱ 

η οαρίίε, Πο εἰ [Ἡρτα απὶ Ἱπίτα δεµα οαπαπι αἰιαα Πἱ 

οἰχομπινο]αίίο, 1ρία ΙπάςοΙαβῖ]5 ποοιχαίο {εγναπάα οεἴῖ, 

ἵαπ Ιπσιϊπίς απίάεαι εἰ Ἠιππεγί ἀε]ισαιιοπίρας ααἴδας Ρες 

ορρο/Πίας ἀε[επ[ίοπες βπια] ἀε]ίραταο οορίππας, Ἱήπιαε [ρί- 

χαε οἶγοιι]αγες {πάεςΙπαβί]ες Πενί 4εβεηπε, Ῥες Ἱ]α ααἰάεπι 

μἰχαφαε αδί ἵπσαοι ἀεγίποῖτο Ῥτορο[αίπιμδς Ρο[επιαπα 
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τὸν βουβώνα δεσμεῖν προαιρούµεθα, κατὰ δὲ τὸ στέρνον ἐφ᾽ 
ὧν τὸν ὦμον. «ἀνάλογον δὲ τούτοις ἤ τε τῆς κατὰ τὸν καρ- 

πὸν καὶ τῆς κατὼ τὸν ἀστράγαλον διαρθρώσεωφ. τῇ μύλῃ 
;. δὲ τῇ καλουμένῃ πρός τινων ἐπιγουνατίδι πλατὺν χρὴ περι- 
;. τετάσθαι τὸν ἐπίδεσμον, ὡς ὕλην αὐτὴν περιλαμβάνειν. ὅ 
: γὰρ μὴ περικείµενος οὕτως ἢ πρὸς τὴν ἄνω χώραν ἐνεχθή- 

σεται ῥᾳδίως 1 πρὸς τὴν κάτω πἐρισφαλλόμενος ἐφ᾽ ἑκάτερα 
διὼ τὴν κυρτότητα τῆς µύλης, τῇ ὃ᾽ ὑγνύη συνεσταλμένον 

ἵ τὸν ἐπίδεσμον χρὴ περιβάλλειν, οὔτε γὰρ ὑποδέξασθαι δύ- 
φαταυ τὸν εἰς πλάτος ἐκτεταμένον, οὔτε φυλάξαι. οἶδα δέ 

“τινα πάθη μὴ φέροντα τὴν ἐπίδεσιν' ταῦτα ὃ᾽ ἐσεὶν ἐφ᾽ 

ὧν εἰ καὶ βραχὺ κινηθῇ τὸ πεπονθὸς µόριον, ὀδύνῃ µεγί- 
στη γίνεται κπαθάπερ ἐκ καταπτώσεως. οὐ πρὸ πολλοῦ τις 
οὕτως ἔπεσε κατα τὴν ῥάΧχιν, ὡς μηδὲ βραχύτατον εἰ κινη- 
Θείη δύνασθαι φέρειν τὸ μέγεθος τῆς ὀδύνης' ἠναγκάσθη- 
µεν οὖν αὐτοῦ τὸν χιτωνίσκὀν ἀφελεῖν οὐκ ἀποδύσαντες, ἀλλαὶ 
διαρῥήξαντες μὲν πρὠτον ἁπάσας τὰς ῥαφας, μετὰ δὲ ταῦτα 
παμπολλοῖο τοῖς διακρατοῦσιν ὅλον τὸ σώμα, χρησάμενου 

νετο παῬί Ἱπππιοτατη. Ἠϊβ απίεπι τε[ροπᾶεί {ΠΠ ᾳπαε 1 

οα1ρο, ἴππι δα 1π α[ασαἰο ρτορίογ αγϊομ]αίίοποαπα Π{ 

ἀε[βραίίο. εταπα τοίπ]αε α απἰβιςάαπι ραίε]]ας αρρε]]αίαθ 

Ἰαίαα νιπου]απα οῬίεμάϊΙ οροχίεῖ, Ύἱο ρ[ααι απῖνεγίαπι 

οοπιρ]εοίαίατ. Οτο επῖπι Πα Ποπ εἰγοππι]ασεί, αἱ αἆ [α- 

Ρετίογεπι αιί 1η{εγίοτεπι Ῥατίεπι {αοΐ]ο ἀεάποαϊασ, οἨ το- 

{π]αο ἀεγεχιίαίεπι αίτοφαθ οὔειγα!ς, {[εά Ρορ]Ώίῖ οοπίᾶ- 

οίσπη νΙποι]παι αἀπιογεπάμπα εί; ποφιε επίηα 1λ]αά. τεςὶ-- 

Ρετε Ροίε[ 1π Ἰα(πάἴπεπι εχίοηΓαπι πεο ΟΟΠ[ΕΓΥάΤΘΕ. Έρο 

Ψεγο πογὶ αοδάαπι α[[εοίας ἀε]ιραίίοπεπι ΠΙΙΠΙΠΙΕ Γεγθηίςς. 

Ἠϊ νετο΄ Γαπί ἵπ απἶρας οἰαπί[ ραα]]α]απι Ρανς αΠεοία 

Γε[ε πιονον]! ἆο]ον πιαχῖπχας, απεσιαάπιοάπα εκ ρτο]αρ[οπο 

οοποι(αίπτγ. ΎἈοα ἁπάαπι αωϊάαπι ἵπ [ριπαπα Τα Ρρτοοίάϊ, 

πἳ ηΙΠΙπΙΙπΙ Π πονετείατ ἁἀο]οστῖ πιασπἹ(αάΙπεπι {Τεττα 

Ρο[εί. Οποοῖσα {ρβας ἱπάαβαπι Γαβάποςτο οοαο [απιας, 

αυοά ομίάσπι ποπ εχιπηπς; {[εά Ῥτήπιπι οπ1Π6ς [αἱγας 

ει πιεάίαπα ταρίηΊα5: Ροβεᾶ Ὑετο πα]ἰ]5 ἴοίαπι οοσραβ 
6ΑΙΕΝῦ6 ΤΟ, ΧΥΙΠΙ. σσε 
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πρὸς, τὸ μετεωρίσαν τὸν ἄνθρωπον ἰσοθῥόπως, ᾖτοιμάσθω 
δ᾽ ἡμῖν ἐπὶ βάθρου πλατέος ἐκτεταμένον ῥάκος ἐπιβεβλημε- 

νην ἔχον ἐρίου πλάκα. ταῖτα μὲν οὖν ἐκελεύσαμεν, ἐπειδὰν 
ὃ κάµνων ὑπὸ τῶν διακρατούντων ἀπὸ τῆς στρωμνῆς ὑψωθῇ. 
διὰ ταχέων ἐπιβάλλειν μὲν εκείνη κατὼ πλάτος, ὑποβάλλειν 

; 

δὲ τῇ ῥάχει τοῦ μετεωρισθέντος, αὐτοὶ δὲ ἑτέραν ἐρίου 

πλάκα διαβεβρεγμένην ἔχοντες ἑλαίῳ δερμῷ μετὰ τὴν ἀφαί- 

ρεσιν τοῦ χιιωνίσκου ταχέως περιβάλλοντες τῇ ῥάχει κατε- 

κλίναµεν ὑποχειμένης πλακὸς ἅμω τῷ ῥάχει' καὶ οὕτω 
πρῶτα μὲν ἀνηγάγομεν ἐπὶ τὰ πρύσω τοῦ σώματος τὰ πέ- 
ρατα τῆς διαβρόχου πλακὸς ἓν ἑκατέρωθεν. ἐπ αὐτῇ τὰ 
τῆς ξηρᾶς καὶ µετ ἐκεῖνα τὰ τοῦ ῥάχους, ἃ καὶ πρὸς ἄλ- 

λήλα διὰ ῥαχῶν ἑνώσαμεν. ᾠσαύτως δὲ καπὶ τῶν κατ ἐσχίον 

μερῶν ἐπράξαμέν ποτε καὶ τῶν κατὰ μηρὸν ἐπ ἄλλου καὶ 

φατὰ βραχἰονά 7ὲ ποτὲ καὶ τοῦ τραχήλου τὴν ὀπίσω μι 

θαν, μετὰ δὲ τὴν ἐπίδεσιν ὑποκειμένοις αὐτοῦ [ 505] μέ. 

νο ἐφ ὧν μὲν ἐπιδέσεως οὐ δεόμεθα τῶν ονροκφήγκα 

µορἰων, ὡς ἐπὶ πήχεως καὶ μηροῦ καὶ κνήµης" ἐπὶ τούτων 

βιΠαοϊιεπίίρας αἆ Ἱοπαῖποπα αθηπαρ]Πέεν αἴίο]επάϊ τῇ [α- 

πηαδ. Όοπιραταίππι Ὑετο πορῖ ογαῖ 1π ΠΟΒΠΙΠΟ ῥραΐπ]ο 

Ρονσεοίαπι Ηπίροϊασα Ῥγο[γαίατα οοΠ/ίΊπεπς Ίαπας {αδα]απα, 

Ἠαεο Ιΐααπε Ιπιρεταν]πιας, απαπα 8εργοί5 Γαβα] ο επ παπα 

πιάπα ο Πγαῖο εγεοείαθ ε{ε, οε]ετῖίει 11 ααϊάεπι Γεοππάσπι 

Ἰαιτίαάἴπεπι ποππηβετς, {ρίπαο γετο ἵπ αἰἴασι [αβ]αία [α0- 

Πεποτεν 1ρᾳ γετο αἰίαιπι Ίαπαο {αῦα]απι οἶθο σα]ίάο Ἱπ- 

εὐτίαίαπι Ἰιαροπίος Ροβ; Ἱπάπ[Ι ἀείχασιίοπεπι παπι επι 

Γρίπας οἰγοππη]ασοπίες ἄεοππιροχο Σεοίπας, Παρροβία Ππια] 

ομπι ραππίοπ]ο ἴαραία, Πεαπο ρτίππασι απἶάεπι αἆ απ[εγο-- 

τες οοτροσῖς Ῥατίες {αρα]αε ππαάεπία5 αεχίτγεπια πἱσήπφμε 

ππαπι αάάασίπιας, ἀείπᾶς [αργα ἑρίαπι {οσαε Ταῦα]αο οκ- 

ἴποιμα; Ροβί ἴ]]α οἴῖαπι Ηπίεο]ϊ εχίνεπια 4ααε 1Πίεν Τε [α- 

Γαγῖς πο οοπ]απχίππαδ, Αίαια εοἆεπ πιοᾷο Ίπ 1οΗί αἲ 

ᾳπο {επιοτῖς Ραγθας Ππίεγάππι {εοῖπηαδ, ΑΙίενΙ εὔαπα 1π- 

Γογάππι εἰ ἵπ Ῥτασμίο εἳ Ροβῖοα οεεν]οῖς τερίοπε. Αἴ Ρο 

ἀεΙσαίίοπεπι Γαρ]εοίῖς εἶας ρατΗρς, 1π απ1θας ἀεΙραίίοπε 

οριι5 εταί πορί αἀπιονῖπις. Όσπαπι ορρο/[ίαο Επί ρατίες 
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ἀναγκαῖόν ἐστιν, ἤτου γὲ ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν μερῶν ἐπὸ τὰ 
δεξιὼ διείρειν τὴν βελόνην ἢ ἀνάπαλιν. ἑκατέρως δὲ πει-- 

οἄσθαυ τὴν φορῶὼν αὐτῆς ἐκκλίνοντα πρὸς τὸ ἄνω συῤῥά- 

πτειν οὕτω τὸ πέρας τῆς ὀθόνης ταῖς ὑποβεβλημέναις περι- 

βολαῖς. ἐφ ὧν ὃ᾽ ἐστὶ χρεία καὶ τῶν ἀντικειμένων μορίων, 
ὡς ἐπ ὤμου καὶ ἐσχίου πειρᾶσθαι τὴν τελευτεν τοῦ ἔπι- 
δέσμου πυιεῖσθαι κατὰ τὴν ἄνω φοράν" οἷν ἔνταυθα τὴν 

βελόνην διείροντα πάτωθεν ἄνω τὴν συθῥαφὴν οὕτω πεοιεῖ- 
σθαι μὴ κατασπώντα τὸ ὑψηλὸν µέρος τῆς ἐπιδέσεως, ἀλλ 
ἀνασπώντα τὸ ταπεινόν. ἐγχωρεῖ μὲν γὰρ ἑκάτερον ποισῖν 
ἐν τῇ συῤῥαφη τών ὀθονίων, ἀλλὰ µετα τὸ διεκβάλλειν τὸ 
ῥάμμα κατὰ τῆς βελόνης ἀνατείνειν χρὴ τὸ κάτωθεν αὐτοῦ 

µέρος πρὸς τὸ ἄνω καὶ μὴ κατατείνειν τὸ ἄνωθεν εἰς τὸ κάτω, 

σκοπὸν ἔχοντα διὰ τῶν ἄνω μερών τῆς ἐπιδέσεως ἀνέλκεσθαο τὰ 

κάτω. ὧς γὰρ σχῆμα ταὐτὰν φυλάετεσθαι δεῖ τῶν ἐπιδεδεμέ- 

νων μορίων, οὕτω καὶ τὴν νομὴν τοῦ ἄμματός τε καὶ ῥάμμα- 

τοῦ, ἀλλὰ τὴν ἀνάτασιν ἴσχειν ἄνω, πρῶτον μὲν τοῦ πέρατος 
τῆς ἐπιδέσεως ἀσφαλῶς ανατεινομέγνου τὲ παὶ κρατουμένου, δι 

αἲ ἵπ Ῥχαο]ήο οἲ {ρπιοτο οἳ Πρία, 1Ππ Ἠ «νο α βηϊβτίς 

ραγίῖριθ αἆ ἀεχίταν ου! οοπίτα αοππα ἴχα]ίοετο πεοείῖε ει. 

Ώποφαοθ Υετο πιοᾷο εἶας ἁποίαπι {επίατο {ατ[απι νεγρε-- 

(επι, Ἱία Ππίαοι εκίτοπασπι Γανο]αῖῖ [ρῖνίς οοἩ/Γµετθ. ἵπ 

αμἴριαθ απἴεπι ε[ῖ υ]οις, οἴῖαπι οΡροΠίῖ ραγτίρας, ταἲ {π 

Ἡαπιεχο οἳ ἀ{ο]ίο {α[οΐαο εχίτεπππαα αἆ Γαρετίογεπι ἀποίτι 

{αοετο Πιάεπάππι εΠ, Ὠεϊπάο 1ΠΗΙο {χα]εοία 1Π{ειπα [α-- 

μαι αοα ΓΠαἱαγασι τα ο[ίοστο Γαὐ]πιϊ ἀελραιίοπῖν Ρατῖο 

παἰπίπιο ἀἰνα][α, [ο τονα][α ἵπια ρατίο. Ἐπίπινογο ταἰχαπι- 

ααε ἵπ Ηπίοογαπι [αἰατα ο[ῄοεγο Ἰοεί, Ψεταπι [αἴπτα αοα 

ἰπα]εοία ραπ εἶας 1πζεοτ [ανασα ροττ]σοπάα ο, πθφαο 

[αρειπε ἀεοτίαπι Πετηειάα, ααὐπα 4εΙσαίιοηῖ {οορις {ΐ 

ῥραγίες 1Π{ετίοιο α Παρεχϊοπίβας {πομ.  Οιπεπιαάπιοάσπι 
οπίπα Ίαεο ἀε]σαοπί ρατίππα Πρατας {ο εἰίαπι ἵππι {α- 

[οἶπο {απι Γαἱαταο οι[ϊριίαο Γεγναπάα ο{ῖ, Ίπιο οχίεη[ιο 

{αχ[απα οοπΙποεπάα, Ργίηαπα απάάεπαι οχίτεπιϊ ἀειραίιοπῖς 

αποᾷ {πίο οἱ ροι ἴ]]ιά εἰ ρον Σρίαπι ἴοίοπι ἴππι εκιοπάῖ- 

σσςσο 
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ἐκείνου δὲ καὶ ὅλης αὐτῆς. χρὴ δὲ µήτε κατ ἐκεῖνο τὸ 
µέρος τὰς αρχὰς τοῦ ῥάμματος, ἐν ᾧ τὸ ἕλκος ἐστὶ, μήτε 
τὸ ἄμμα κατὰ τὸ ἕλκος γένεσθαι. 9λιφθήσεται γὰρ οὐ µό- 
νον ὑπ αὐτοῦ τοῦ ἄμματος, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐπιδέσμου πι- 
λουμένου σφοδρότερον ὑπ αὐτοῦ, δεοµένου τοῦ ἄμματος 
ἐσφίγχθαι βιαιότερον, εἰ µέλλου κρατήσειεν τὸν ἐπίδεσμον. 
οὗτος δὲ κἂν χωρὶς ῥάμματος ἅμμα γίγνηται, τῶν τοῦ ἐπι- 
δέσµου περάτων ἐπιπλεκομένων ἀλλήλοιςο ἤ τινος ἔξωθεν κα- 

τακλείμματος οὐ χρὴ βάλλεσθαι κατὰ τὸ ἕλκος αὐτά. τότε 
οὖν ἄμμα τίθεσο μὴ κατὰ τὸ ἕλκος, ἀλλ ἔνθα δυνήσει τὴν 
νομὴν αὐτοῦ πρὸς πὴν ἄνω χώραν ποιεῖσθαι, φυλαττόμενος, 
ὥς φησιν ᾿/πποκράτης, τρίβον καὶ ἔργον. τρίβον μὲν οὖν 
καλεῖ, καθ’ ὃ τρίβεταί τι µέρος τοῦ σώματος, ἔργον δὲ καθ’ 

ὃ τὴν ἐνέργειαν ἔχει καμπτοµένην ἐκτεινόμενον ἢ εἰς τὰ 
πλάγια παραγενόμενον. ᾖἔστυ δὲ τρίβος τῷ μὲν βαδίζοντε 
τὸ ἴχνος τοῦ ποδὸς, τῷ δὲ κατακειμένῳ τὸ ἰνίον ἅπαν καὶ 
μάλιστ᾽ αὐτοῦ τὰ ἐξέχοντα τῆς κεφαλῆς ὀπίσω, τῷ δὲ καθη- 

’ ἀπ 3 Ν Ἡ 3 Γ ὃ α) ” ω 3 

µένῳ τα κατα τας πυγὰς, ἐἰ δὲ καὶ δια τῶν χειρὼν ἕνερ-΄ 

ἴατ, ἔαπι οοππείατ. ΊἈεφιε Υετο ἵπ Τ]]α ρατίε οαἵ α]οῖβ 

ἰπβᾶεῖ Γαίπταο ρχἰποῖρία Γαείοπᾶα ἴαπε, πθβιθ [αρος πα]ομθ 

οορι]α. ΎἈΝοπ επίπι [οἶπαι αἩ Τρία οορ]α, {[εὰ εἰ α 

{α[οἵα (παπι ρτεπιῖξ οορα]α, νεμεπιεπί]ας οοπαρεϊπιείατ, απατά 

οορυ]α ν]ο]εμί]ας οοπβτ]ησεπάα [Πἱ {α[οίαπι οοετοῖΐίατα. Θἱς 

απῖεπι οἱ οἴἴτα Γαίπταπα Πί οορα]α οχκίγοπής {α[οίαο 1Π16Υ 

{ο οοππεσχῖς αι! εκίε"πο αποάαπι αἀ[γιησεπίε, Ἠαεο ἵπ π]-- 

ους ἆ4εοππΙβεγε ΠΟΠ οροτίεί,. Ἔαπο 1ΡΙἴΠΥ ποπ α]οετίὶ αἆ-- 

πιογεαίαχ οορα]α, Γεά τδῖ Ρροϊετῖθ ἀρίιας ἀἰβιραίίοπεπι 1Π 
Γαρετίογείι γερίοπεπα εῄῖοετε, [εγναίο, πί Ρτοπαποῖαί Ηἱρ- 

Ροεγαίςς, οἶπι οα]]ε, ἴππι ο[Ποῖο, (αιεπι εἰεπῖπι νοσαί, 

4πο ραγ5 αἰἴππα οοτροχγῖ εχετοείασ, ο[Ποίαπι νετο, α4πο 

{πΠοΙΙοΠπεπΙ Ἠαρεί Πεοίεπά1, εχίεπἀεπάϊ ααἲ ορΗσαπά1. ΕΠ 

ΨεΤο σα]]ῇ8' Ιποεάεπαϊ ῥρεᾷῖδ νεβϊρῖαπι ἀεοαπιρεπαά ἰοίππι 

οοοΙΡ1ΠΗΠ, 8ο πιᾶχῖπηθ Ρο[ιετίογεν οαρῖς Ῥατίες επαϊπεπ[ες, 

[εάεπίϊ οἰαπίαπι ρατίε, δὶ απ απίεπι εἰῖαπι {α[οίαίας 

ορεταίαχης {ἴ, εκρ]οταπάα ε[ι ἵαπι {αποο ᾳπα Γαποίπχαδ 

ῥ 
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γεῖν τις ἐπιδεδεμένος μέλλου, σκέψαι τίνα τε τὴν παν 

ἐνεργήσευ καὶ περὶ τέ τῶν ἔξωθεν. οὕτω γὰρ δυνήσει καὶ 
τὴν ἐν αὐτῇ τερίβον ἐξευρεῖν, αἱ ὃ᾽ ἐνέργειαι δῆλον ὅτι κατὰ 

τὰς διαρθρώσεις γίνονται. «φυλάξει τοίνυν αὐτὼς ἀεὶ καὶ 
μάλιστα τὰς μελλούσας ἐνεργεῖν ἐπιδεδεμένου τοῦ πάµνον- 
τος. εἰ γὰρ τὸ συνέχον ὕλον τὸ ἅμμα τεθείη κατὰ τῶν 

μάλιστα σχηματιζομένων µορίων ἓν ταῖς κινήσεσιν ἄναγκαῖον 

ἔσται ποτὲ μὲν χαλαρὰ περαιτέρω τοῦ προσήκοντος, αὖθις 
δὲ θλίβοντα γίγνεσθαι τὼ ἅμματα, καθ ἠντινοῦν ἐπιβεβλη- 
μένα διάρθρωσιν. τῶν ὃδ᾽ ἐπιδέσμων ἁπλαὶ τρεῖς εἶσιν ἐπι- 

βολαὶ, ἔγκυκλος μὲν {ᾗ κατὼ κύκλον απαρέγκλιτος, πέριλαμ- 
βάνουσα τὸ πεπονθὸς µέρος, ἐφ ἧς τὰ τῆς δευτέρας καὶ 
τρίτης ἐπιβολῆς τῶν ὀθονίων τοῦ πλάτους πέρατα κατ -αλ- 

λήλων ἐπικείσεται, µήτ ὑπερέχοντός τινος, µήτ ἐνδέοντος. 

τὴν ὃ᾽ ἐπ ὀλίγον ἐγκεκλιμένην σκέπαρνον ὀνομάδομεν, ὥσπερ 

[5204 ] γε τὴν ἐπὶ πολὺ σιµήν. τὸ δὲ τῆς ἐπιδέσεως εἶδος 
ὃ καλοῦμεν ὀφθαλμὸν, ἐπ ὀφθαλμοῦ παραλαμβάνομεν, του 

προπεσεῖν κινδυνεύοντος ἢ κρατήµατος ἕνεκα τῶν ἐπικειμὲ- 

ἐΠ, {ππι τες εχἰετίογ οἶτοα παπα ἐρία νετ[αϊαν. Θίο επῖτα 

Ροίεγ]! εἳ 1ρίαπι οα]]ηπι ἵπ ἀρία οοπιρετίτε, Ἐμποιίοπες 

θπίεπι ατου]αΠοπῖρας Παπίῖ, Όπατε ἀρ[α5 [επιρεΓ 40 πιᾶ- 

κἶπιε 1η ἀε]]ραίο Ἰαμοταπίε αεἰῖοπες οΡ]ίαγαφ ἱπερίίατ, δἱ 

Ἠ πιο ἰοίιπα οα]]ιπί οοπίΊηεηπθ οορυ]α {πρεγ Πσηταῖα5 

Ροἱ1{πιηπι ρατίες 1 ππο[οπίριας ἀεβηίτεί, Ιπίετάππι ααῖ-- 

ἆεπι Ἰαχίοτες «παπι ἀεοεαί, οοπίτα γετο αγἢοι]α[ἰοΏεΠῃ 

:οοαιρτ]μιεπίος Πενί οορυ]ας, {π ᾳαπιοπή(ιιε αγ ἰοα]αΕἴοπθιι 

1Π]εοία πεοείε {πίνταπι εΠ. Οείετααι {α[εἴαταπι [ρίγα 

τες [απ Ππιρ]ίοεδ, ππα οπἶάεπι οτΡίοι]αχῖ α1ιαε απηθτία 

πομίτυσα 1π Ἰαΐας ἀε[εοίεπς α[εοίαπι Ῥρατίεπι οἴτουππινο]ν]!, 

ἵπ ᾳµα Γεοιπάαε εἰ [ετίίαο Ιπ]έοιίοηί Ιπίοσταπι εχίγεπια 

Ρετ Ἰα(μάίπεπα ΠΡΙ ἀπνίοσπα ἀπουηρεηί πεφαε εχοεζεπίετη 

πεφιε 4ε[οϊεπίεπι. Όμας νετο [ρῖτα ραιι]λάἱ1Π1 ἴγαηδνετ- 

Άπα ρτορεπάαεί, «αΠ} [οερατπν {α[ο]αία Ποπ 8, 4πεπι-- 

αἀπιού πα εἰ ϱππε πια]ίορετε εαπω {ππαια, ἔα νοτο ἀει]- 

5αομῖς [ροεῖες ο «παπι οομ]απι γοσαιΗδ, «πι Ργο 

οοι]ο απλως, νο 9 ριουϊάετε Ρετίολίείαγ, [νο εἩ 
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γων αὐτῷ, τὸν δὲ ῥόμβον ἐπὶ κεφαλῆς, του. ῥαφὰς κεχα- 
λασμένας βουλόμενου συναγαγεῖν ἢ ἕλκους ἐκπεπταμένα χείλη, 

καὶ ποτε καὶ προστεῖλαι καὶ κολλῆσαι τὸ δέρµα μέχρι πλείο- 
νος ἀποσεσυρμένον. ἀνάλογον δὲ τοῖσδε καὶ ἡᾗ τοῦ ἡμις- 
ῥομβίου γίνεται χρεία. 

ηωαε 1ρᾳ αἀπιογεπίαχ οοπΏμετῖ ροβι]οπί, ἨΠοπιβραπα αι- 

τοπ ἵπ σαρῖῖε απιϊίπιας, οαπι γεὶ Ἰαχαίας [αἴωγας ααἲ 

ἀϊάποία π]οετῖς Ίαρτα οοπ]πησετε νο]μπηῦς, οἰίαπῃ Ἰπτεγά ση 

οσ{επα απιραθ ἀεἰταοίαια οομίχα]ενο οἱ αρθ]αίίπατε ἀε[άε- 

ταπη8.. Ηίδ ἀεπίᾳιο οομ{επίαπευπι εΠ Γεπϊτ]οπιβί πας, 
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